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APRESENTAÇÃO 
 

 
Não acrediteis em tudo/que disser a minha boca/sempre 
que te fale ou cante./Quando não parece, é muito, /quanto 
é muito, é muito pouco, /e depois nunca é bastante...  

                           (Clarice Lispector) 
 

 
             Este trabalho de pesquisa tem como objetivo lançar os olhos sobre as 

enunciações de professoras de Matemática em situações de trabalho em grupo, a 

fim de perceber os indícios dos movimentos que ocorrem entre a sensibilidade e a 

razão. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa na modalidade narrativa. Tal modalidade 

permitiu a construção de categorias de análise durante o processo que se constituiu 

o objeto deste trabalho e tal procedimento metodológico permitiu que se percebesse, 

no enunciado, rastros deixados no movimento de enunciação, não se detendo em 

categorias fixadas a priori.  

 Para isso foram gravados e transcritos quatro encontros realizados com um 

grupo de professoras de Matemática do Ensino Fundamental e Médio da rede 

estadual do Estado do Paraná. Estas transcrições se constituíram no material 

empírico, em que detive o olhar, para estudar as negociações e as regulações que 

ocorreram no interior do grupo, considerando os contextos pessoais que estão em 

jogo. 

 As leituras das transcrições permitiram a percepção de núcleos temáticos que 

agem como elementos deflagradores da mobilização dos sujeitos em situação de 

grupo. Tal mobilização parece ser elemento determinante na configuração de 

espaços de trocas, cuja identidade vai se formando na medida em que o mesmo vai 

se concretizando pela ação das professoras. 

 O aporte teórico deste estudo baseia-se em Bakhtin, Foucault e Larrosa, 

procurando estabelecer um diálogo entre a pesquisadora e o leitor pelo viés destes 

autores. 

 A apresentação da transcrição, que se encontra em anexo nesse trabalho, se 

dá através de duas vozes, a voz representante do lugar social ocupado pelas 

professoras do grupo, e a outra representando o lugar social desta pesquisadora. 
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 Este trabalho de pesquisa se apropriou da história do grupo e, a partir dela, 

desse contar, deixou emergir aspectos teóricos referentes às relações estabelecidas 

entre a sensibilidade e a razão, que levaram a configurar o grupo. 

 Os capítulos que se seguem explicitam os caminhos percorridos durante a 

pesquisa, iniciando por minha história pessoal, seguido de capítulos que procuram 

definir o objeto e o corpus teórico que mantém este trabalho, bem como o relato de 

como chegamos a ter um grupo de estudos, os caminhos que percorremos, os 

encontros e, ao final, algumas considerações para serem refletidas a partir deste 

trabalho específico. 
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UMA HISTÓRIA DE ENCONTROS... 
 

 

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de 
uma visão gradual... É a visão da eminência de. De que? 
Quem sabe mais tarde saberei. (Clarice Lispector) 

  

                

 Diversas vezes, durante a elaboração deste trabalho de pesquisa, fiquei a 

pensar sobre questões levantadas em minha caminhada. Logo após o início dos 

estudos sistemáticos dos textos sobre as modalidades de pesquisa e as diferentes 

formas de se olhar este objeto, propostos nos seminários de mestrado, propus-me a 

estabelecer conversas reflexivas com professoras de Matemática, como uma 

estratégia para atingir meus objetivos, percebendo, já de imediato, que esta escolha 

tinha relação com a minha história. 

Nunca estive sozinha, nas vezes em que me envolvi em um processo formal 

de construção de conhecimento. Nas mais remotas lembranças, ao vasculhar os 

porões da memória, percebo-me sempre junto de outras pessoas. E recordo, desde 

os tempos de ginásio em que compartilhávamos carteiras e nelas sentavam-se duas 

pessoas, que nunca tivemos problemas com os materiais que utilizávamos, nem 

com a ocupação do espaço. Lembro, aliás, que era bom compartilhar, durante as 

aulas, comentários, que enunciávamos oralmente ou através dos sempre presentes 

– até hoje, com certeza – bilhetinhos escritos, estes últimos sempre escondidos da 

maioria dos professores. Os papeizinhos funcionavam como segredos trocados que 

deveriam ser sempre bem guardados. 

 Muitas vezes, em sala de aula com meus alunos e alunas, sinto que revelo, 

em algumas ações, resquícios dos meus professores e professoras que, através das 

suas atitudes, e pela relação de ensino e aprendizagem estabelecida, acabaram por 

me servir de referência do que é esta profissão: ser professora. 

 A diversidade de vozes e de faces que encontro no porão da memória, muitas 

vezes, me permite identificar a “Dona” Ady e a “Dona” Zoraide, por exemplo. De 

“Dona” Ady, ainda hoje consigo sentir a paixão com que compartilhava aquelas 

aulas de geografia, cheias de viagens fantásticas que nos envolviam e nos deixavam 
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em êxtase. De “Dona” Zoraide, consigo ouvir as aulas de Matemática e lembro de 

sua infinita paciência com os meninos que tanto aprontavam.  

 Mas, nesta diversidade de lembranças, existe a voz, distinta de todas as 

outras, que tenha sido decisiva na constituição de minha identidade 

pessoal/profissional? 

Existe. Foi no Ensino Médio, ex segundo grau, antigo científico, quando vim 

de Paranaguá para Curitiba, em 1974. Era costume os pais mandarem seus filhos 

estudarem em Curitiba. Todos os que podiam agiam desta forma, cumprindo um 

enunciado discursivo que ainda hoje permeia a sociedade contemporânea: o que 

temos de melhor para deixar para nossos filhos é o estudo, para que eles sejam 

alguém na vida, diziam eles.  

Preciso falar desse tempo, esclarecer que essa mudança não foi assim tão 

simples. Deixar a proteção do teto de meu pai e de minha mãe, que tanto me 

protegiam, foi um processo – que os psicanalistas teriam dito – eu compensei com 

uma bronquite. 

Descobri, nesta fase, que havia sofrimentos humanos causados pelos 

humanos que me deixaram confusa e me obrigavam a entender este mundo cheio 

de injustiças e diferenças entre as pessoas. 

Neste caminho tortuoso, deparei-me com um Professor de Língua 

Portuguesa, o prof. Faraco, que desencadeou em mim os mais diversos 

sentimentos: Nossa que cara estranho! O português que eu estudei era diferente, 

ele não vai nunca falar de gramática! Onde ele quer chegar? Meu Deus! Parece que 

não falamos a mesma língua, não entendo o que ele diz, o que ele quer, o que ele 

propõe... estou perdida! Não sei nada sobre Salazar e o que acontece em Portugal. 

Para que tenho que saber isto nesta disciplina? Ele me deixa nervosa, me sinto 

muito incompetente, preciso compreender!  

Foi um desafio desvendar os mistérios do mundo através das proposições 

deste professor. É claro que, no início, não me dava conta do processo da forma que 

explicito agora. A tentativa de entender o professor me fez entender muito mais que 

simplesmente suas aulas. Os debates, as discussões de grupo promovidas naquela 

e nas demais disciplinas e as reflexões que eram práticas freqüentes no Colégio, 

acabaram por me fazer compreender que o ato de conhecer não é algo individual, 

que o conhecimento é algo que nos dá a condição de nos compreendermos sujeitos 
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da nossa ação, que compreender dá o prazer da autoria de pensamento, que o ser 

professor significa, de alguma forma, instigar, provocar e seduzir seus alunos para 

esta busca. 

Este foi o mote da minha metamorfose: desvendar o mundo, compreendê-lo, 

modificá-lo. 

Anos se passaram e veio a Universidade, o curso de Psicologia, os primeiros 

contatos frente a frente com a loucura, através dos internos do Hospital Psiquiátrico, 

que duraram mais de dois anos, a atividade clínica, as especializações: o 

Psicodrama, a Terapia Sistêmica e, em educação, na área de Sociologia. Em tudo, 

sempre a intenção de compreender-me e o ambiente que me cercava. Cada vez 

mais adentrava pelos caminhos da educação. Inicialmente apenas como professora 

do Magistério e, com o passar dos anos, envolvi-me, cada vez mais, com temas 

referentes à formação continuada dos professores. Passei a buscar leituras e 

referências nesta área de estudo. 

Atualmente,  quando soa em meus ouvidos  – Por que Educação 

Matemática? – sinto uma miscelânea de estranhamento e perplexidade, que parece 

tentar me remeter ao limite de minha área, a Psicologia, como se as áreas fossem 

isoladas, umas independentes das outras. Às vezes, também, parece causar 

perplexidade nas pessoas o fato de, em meu percurso profissional, eu ter me 

apaixonado inicialmente pela Educação e depois pela Educação Matemática. Nestes 

meandros encontrei Andréia, Renata, Joyce, Ana Cristina, os alunos e alunas e toda 

a equipe de professores e professoras que me fizeram refletir e passar a interessar-

me por esta área que se faz polêmica e, ao mesmo tempo, fascinante. 

 Minha trajetória no campo da educação começou quando fui convidada para 

trabalhar na equipe pedagógica de uma escola privada, no município de Paranaguá, 

no Estado do Paraná. Esta escola, naquele momento, se propunha a repensar sua 

atuação político pedagógica.  

Nada sabia eu de educação tradicional, tampouco de propostas alternativas. 

Iniciei observando as relações que se estabeleciam dentro da instituição, entre 

professores, alunos, funcionários, direção e comunidade. Procurei compreender o 

que ocorria dentro da instituição, através da percepção das práticas sociais que ali 

se configuravam e, como aprendiz me construí, já de início, em um fazer pedagógico 

que identificávamos como progressista. Fui direto pelos caminhos de uma prática 
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que não se assemelhava à prática comum encontrada nas escolas, principalmente 

nas escolas privadas. Procuramos uma referência no Currículo Básico que era 

proposto pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, por compreendermos 

que a sua proposição se apresentava como uma proposta de vanguarda na época. 

Ali se configurava o desafio: conhecer como se dava o processo cognitivo e o que 

cabia à escola fazer para dar conta de um ensino que contemplasse o 

desenvolvimento de quem estava envolvido naquele processo. 

Foi assim que me percebi neste percurso, e adoro lembrar, e me dá prazer 

relatar a tessitura dos caminhos percorridos pelo nosso grupo de estudos naquela 

escola, recordar os trabalhos que realizamos, que definiram, de certa forma, meu 

caminho inicial de conhecimento sobre o que é a educação, e influíram na posição 

teórica que passava a assumir a partir de então.  

Encontramos, naquela época, referência teórica em algumas pessoas que 

desenvolviam seus trabalhos de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Lá buscamos o aporte teórico que precisávamos para dar nossos primeiros 

passos.  

Foram tempos de muitos estudos, de muitas transformações das pessoas 

envolvidas e, à medida que me aprofundava na educação, mais queria saber sobre 

como acontecia o processo cognitivo e por que os professores de Matemática 

pareciam ser os que mais resistiam às mudanças, fossem elas quanto à forma de se 

conceber a disciplina, quanto à sua função dentro do currículo ou, ainda, quais as 

contribuições que a disciplina poderia trazer na formação integral do aluno para viver 

plenamente sua cidadania. Inicialmente nos deparamos com as teorias cognitivas e 

fomos até onde podíamos em nossas leituras, procurando acompanhar ao máximo 

as publicações e construir uma compreensão o mais abrangente possível das teorias 

apresentadas, à época, como coerentes com o processo de formação e de ensino-

aprendizagem.  

 Assim aquele grupo de estudos e de trabalho se constituiu e à medida que o 

tempo passava, mais me aprofundava nos estudos e mais consistente se mostrava 

minha bagagem de conhecimentos. Este fato rendeu-me a função de supervisora 

pedagógica de todos os níveis dentro daquela instituição de ensino, ou seja, 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e de Magistério. 
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Buscávamos caminhos, fazendo uma escola que trabalhasse com conteúdos 

significativos, na perspectiva de que nossos alunos e alunas estivessem aptos para 

ultrapassar os obstáculos que poderiam se apresentar em suas vidas.   

 Como resultado de nosso envolvimento e compromisso com uma proposta 

pedagógica que se caracterizava por ser de caráter progressista, pois apresentava 

idéias que propunham uma forma diferente de se pensar a educação e o 

conhecimento, contendo em seus aspectos teóricos diversas aproximações com a 

proposta do Currículo Básico em vigor no Estado do Paraná naquela época, cada 

vez mais fomos sendo colocadas em evidência no município, extrapolando, assim, 

os muros da escola. Passamos, a partir disto, a assumir um compromisso dentro da 

comunidade: compartilhar saberes com outras pessoas que também estavam 

envolvidas com a educação, prioritariamente dentro da escola pública. Esta foi a 

nossa opção: compartilhar todo conhecimento que conquistávamos, resultantes de 

nossos estudos e de nossas relações com alguns pesquisadores que nos 

orientavam. Com isto, portanto, passamos a ser referência dentro das discussões de 

educação de todo o município de Paranaguá.  

Em 1998 aconteceu meu retorno para Curitiba, o trabalho no Colégio Estadual 

Paulo Leminski onde, com o grupo de trabalho da escola, pude continuar minha 

busca e aperfeiçoamento, tanto nos aspectos pedagógicos, através das discussões 

freqüentes dentro da instituição, quanto nos aspectos políticos referentes às políticas 

públicas aplicadas à educação no Estado do Paraná, embate sempre presente entre 

a comunidade escolar, a mantenedora e a sociedade. Iniciei como professora de 

Psicologia no Ensino Médio e no curso de Magistério, tendo, logo em seguida, 

disputado as eleições e assumido a função de Diretora Auxiliar, coordenando 

diretamente o Ensino Fundamental de 5ª à 8ª séries. Ali tivemos contato com 

professores da Universidade Federal do Paraná e pudemos estabelecer parcerias de 

trabalho e desenvolver alguns projetos associados ao estágio da disciplina de 

Prática de Ensino dos cursos de licenciatura da referida Universidade. 

O concurso, na Universidade em Irati, estado do Paraná, deu-se neste 

período em que estava na direção da escola e a entrada na Universidade trouxe 

como conseqüência o ingresso no mestrado, a possibilidade efetiva da realização de 

pesquisas na área da Educação Matemática. Os encontros foram e vão se dando e 

assim permaneço, me constituindo, me enredando nestes saberes que construo à 
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medida que caminho e que, em alguns momentos, muitas vezes sem saber definir 

exatamente como, foram me levando cada vez mais para a área da Educação 

Matemática.  

A formação dos professores e professoras de Matemática passou a ser uma 

de minhas buscas, já desde a época em que estava em Paranaguá, associada a 

aspectos do fazer matemático dentro das escolas. Ambos, a formação e o fazer, 

foram se tornando gradativamente objetos da minha tentativa de compreensão: de 

como estas questões estão postas no cenário educacional e quais os aspectos que 

interferem na disciplina de Matemática, bem como as possibilidades de desatar os 

nós que se apresentam, pensando sempre na formação contínua daqueles que já 

estão em suas salas de aula e constróem seus saberes através da experiência e das 

relações estabelecidas pelas suas práticas sociais. 
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REFLEXÕES SOBRE UM OBJETO PASSÍVEL DE CONHECIMENTO 
 

 
Com esta história eu vou me sensibilizar, e bem sei que 
cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um  
intelectual, escrevo com o corpo. (Clarice Lispector) 

 

 
 

Este trabalho de pesquisa, que apresento nesta dissertação, teve seu início, 

na minha tentativa de compreender, mais especificamente, como os professores e 

professoras de Matemática se envolvem em grupos de estudos de formação 

continuada. A intenção era poder apreender as múltiplas vozes que são enunciadas 

em um processo de negociação presente na formação e na continuidade de um 

grupo de estudos.  

Existe alguns aspectos que dizem respeito ao fazer do professor e da 

professora dentro da sala de aula e que sempre me inquietaram, aspectos 

presentes, também, em minha prática de professora e que contribuíram para 

delinear o objeto deste trabalho. 

Durante minha atividade dentro das escolas, na Universidade e nos grupos de 

formação de professores dos quais participei, pude observar que estes professores 

estabelecem, muitas vezes, uma dicotomia entre discurso e prática pedagógica. De 

maneira geral, todos parecem incorporar fragmentos dos discursos que existem 

atualmente no campo educacional, tanto aqueles que nos remetem às metodologias, 

como aqueles que tratam de valores e conceitos a respeito do que é a escola, do ser 

professor e aluno no mundo contemporâneo. 

Acompanhei diferentes grupos de estudos de professores e professoras, nos 

diferentes períodos da minha caminhada, em momentos de reflexão sobre suas 

práticas, em discussões sobre os resultados atingidos pelos alunos e alunas. 

Acompanhei, também, grupos de professores em formação, e não raras vezes me 

apavorei! Não consigo deixar de lembrar da Clarice Lispector e especialmente de um 

fragmento de sua poesia “Lucidez Perigosa”: (...) Além do que: / que faço dessa 

lucidez? / Sei também que esta minha lucidez/ pode-se tornar o inferno humano / –já 

me aconteceu antes (...). Em meu percurso percebi que, a cada construção teórica 
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nova, a cada descoberta, a cada criação, ficava mais envolvida e comprometida com 

as idéias que vinha construindo sobre como deveria se dar, para mim, a educação, e 

me reporto às palavras da Clarice Lispector por sentir, diversas vezes, que o 

conhecimento sobre os temas da educação e o fato de assumir explicitamente uma 

postura teórica, me deixavam, cada vez mais, em uma situação de preocupação 

constante, e me faziam preencher dias e noites de estudo e de trabalho, na tentativa 

de elaborar práticas que pudessem implementar, de forma consistente, as 

proposições teóricas que estava assumindo.  

Percebia, assim, que estava trilhando um caminho sem volta, não poderia 

jamais deixar de lado a posição política que estava assumindo ao optar por uma 

postura teórica específica, considerada progressista para a época, e que este 

caminho, muitas vezes, poderia ser árduo e cheio de obstáculos para transpor. 

Um dos conceitos comumente enunciados pelos professores, que aparece 

como discurso constituído, é a concepção de que adquirir conhecimento está 

atrelado ao bom ou mau desempenho do aluno e, portanto, o fracasso do ensino 

acaba sendo entendido como um fracasso dos alunos, raramente ligado ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

 Ao observar os aspectos fundantes da prática pedagógica dos componentes 

dos grupos que acompanhei durante a minha trajetória profissional, surgiu, sob o 

meu olhar, uma colcha de retalhos que, alegoricamente, mais representa um des-

caminho que uma possibilidade de caminho.  

Entre os vários fatores que podem ser indicados como responsáveis por esta 

situação que eu percebia, estão: 

1- A falta de preparo adequado, resultante de cursos de licenciatura 

desvinculados, muitas vezes, da questão pedagógica.  

2- O desconhecimento do projeto político pedagógico da escola em que se 

está atuando, entendendo que o mesmo tem como objetivo dar uma diretriz às 

ações que serão estabelecidas dentro e fora da escola. Os professores, não 

raramente, se excluem ou são excluídos da discussão e elaboração dos projetos. 

Muitas vezes desconhecem que cidadãos propõem formar e que modelo de 

sociedade foi imaginado, isto é, aquilo que se define a partir dos fundamentos 

filosóficos que são explicitados no corpo do projeto político pedagógico. Esta 

fundamentação, que deveria se apresentar de forma coesa aparece, inúmeras 
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vezes, como uma composição fragmentada e desconexa, texto feito, em muitas 

situações, somente para cumprir uma exigência de algum órgão hierarquicamente 

superior à escola.  

3- O consenso de que o tempo/espaço de aprendizagem, estudo, pesquisa, 

enfim, formação para o professor é a graduação. Depois se percebe um declínio de 

dispositivos que levem à formação e à reflexão, sendo o livro didático, na maioria 

das vezes, a única fonte de pesquisa dos professores, para elaboração de aulas e 

de se pensarem os conteúdos previstos pelo currículo.  

4- As histórias de vida de cada um, considerando que cada professor se 

constitui como profissional em contextos diferenciados, submetidos a diferentes 

acontecimentos, resultam em percepções variadas, não raramente contrastantes e 

divergentes entre si.  

Todos os pontos citados, e mais alguns que aqui não foram enumerados, 

apresentam-se associados ao sucateamento da educação que assistimos nas 

últimas décadas do século XX, decorrente, também, de constantes mudanças nas 

políticas públicas, que aconteceram sem, muitas vezes, a participação dos 

professores nas suas elaborações. Estas políticas traziam em seu interior diferentes 

posturas a respeito do trato com a coisa pública.   

Poderíamos, aqui, ficar discorrendo entre esses ou outros aspectos, mas 

creio que, por ora, esses são suficientes para a compreensão de onde quero chegar. 

Os fatos mencionados, de forma implícita e/ou explícita, conduzem a 

educação como um todo a problemas recorrentes que podem ser confirmados 

quando constatamos que um número significativo de nossos alunos e alunas deixam 

a escola, depois de passarem pelo menos onze anos dentro dela, sem conseguirem 

fazer uso de sua condição de leitores, de compreenderem o mundo que os cerca na 

perspectiva das diferentes ciências. Quando muito, dominam técnicas que 

determinam como operar com as áreas do conhecimento de forma mecânica, sem 

condições de agir de forma reflexiva fazendo uso desta sua condição, tornando-se, 

não raras vezes, incapazes de interferirem conscientemente na sociedade em que 

vivemos. Mencionem-se, ainda, aqueles alunos e alunas que, levados por razões 

sociais, pedagógicas, entre outras, são excluídos da escola e, consequentemente, 

em muitos casos, da possibilidade de se compreenderem como sujeitos 
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participantes da sociedade em que se inserem, ficando como indivíduos que, sendo 

muito otimista, apenas existem dentro da sociedade. 

Quando olhamos para dentro da escola, com a intenção de apreender onde 

estão os equívocos que desencadeiam ou contribuem para que este descaminho 

aconteça, percebemos que uma das disciplinas que contribui consideravelmente 

para que esta situação permaneça se reformando e não se transformando, 

mantendo assim as coisas, em certo aspecto, com o mesmo status que descrevo, é 

a disciplina de Matemática.  

Os aspectos comentados, e muitos outros, são pertinentes ao professor e à 

professora de Matemática, que se posicionam, muitas vezes, como proprietários de 

uma disciplina e detentores de um saber que, pretensamente, lhes dá o direito de 

agirem como juízes, capazes de dizer quem tem condições de seguir os estudos 

desta disciplina e quem não tem. Este processo de exclusão, quando acontece, 

além de rotular alguém incompetente para a Matemática, reafirma subliminarmente, 

e em alguns casos explicitamente, a idéia de que quando se exclui alguém que não 

seja competente de acordo com as normatizações da escola, justifica-se 

racionalmente que é em função de que: Esta pessoa não era para isto mesmo! 

Afinal sempre encontramos e encontraremos aqueles que não dão para o estudo, 

aqueles que são fracos ou indisciplinados. Que para aprender Matemática precisa 

ser inteligente e disciplinado, devendo permanecer quieto para escutar bem as 

explicações dos professores.  

Compreendendo, aqui, que estes enunciados são formações discursivas que 

se organizaram pelas práticas sociais, através de dispositivos que se configuram e 

delineiam regimes de verdade presentes em nossa sociedade, atentando para as 

questões que nos remetem a FOUCAULT (2001) quando analisa que esta 

construção do discurso deve ser observada a partir do lugar de onde se fala, de 

quem fala e de como ele é percebido, quem os remete, professores, a esta posição 

de ministrarem a disciplina que mais apavora e exclui dentro do sistema 

educacional. Este discurso foi constituído durante sua vida e carrega marcas 

adquiridas durante sua experiência de vida acadêmica e profissional, do que é ser 

professor e professora de Matemática no Ensino Fundamental e Médio. E 

compreendo que, os professores, se inserem neste discurso, por um procedimento 

que acaba impondo aos “indivíduos que se pronunciam certo número de regras [...] 
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ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se 

não for, de início, qualificado para fazê-lo”. (FOUCAULT, 2002-b, p. 36/37) 

 

 

Na procura de um fio condutor entre o emaranhado de linhas 
 

Para além das minhas inquietações, ou emaranhada nelas, esteve e está 

sempre presente a minha forma de compreender o mundo, de como as relações se 

estabelecem, de como se chega à tomada de consciência deste mundo que nos 

cerca e do nosso sentir, sendo que os aspectos teóricos pelos quais optei, na 

medida que construía esta dissertação, certamente estão ligados à minha história de 

vida, aos meus aspectos pessoais, à minha forma de compreender este mundo.  

Assim sendo, para este trabalho, decidi lançar meu olhar sobre a constituição 

de um grupo de estudos de professores de Matemática, que me permitisse 

estabelecer conversas reflexivas sobre o que é ser professor, professora de 

Matemática, procurando perceber como desenvolvem suas práticas pedagógicas, 

que situações os mobilizam, como foram e vão se constituindo em seu fazer 

profissional. “Desse modo, ‘pensar’ sobre a educação implica construir uma 

determinada autoconsciência pessoal e profissional que sirva de princípio para a 

prática, de critério para a crítica e a transformação da prática, e de base para a auto-

identificação do professor”. (LARROSA, 1999, p. 50) 

Escolher esta forma de pesquisa que se caracteriza como uma pesquisa 

qualitativa, que busca desvelar os enunciados entre a sensibilidade e a razão, em 

uma prática reflexiva, dentro de um grupo de estudos, me permitiu refletir todo o 

tempo, também, sobre a minha prática de professora pois, ao configurar o grupo, eu 

me coloquei como parte dele, participando, portanto, também das reflexões, das 

negociações do grupo e das questões colocadas em pauta, fazendo parte do 

processo em jogo, transformando-o e sendo transformada por ele, passando, muitas 

vezes, de sujeito observador a sujeito observado, pela reflexão dos nossos 

enunciados registrados nas gravações. 
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Desatando alguns nós 
 
 A idéia de buscar no grupo de estudos as histórias pessoais sobre as suas 

práticas pedagógicas, através da narrativa de si, encontra eco nas palavras de 

LARROSA (1994): 

 
O que somos ou, melhor ainda, o sentido de quem somos, depende das histórias 
que contamos e das que contamos a nós mesmos. Em particular, das construções 
narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador e o 
personagem principal. Por outro lado, essas histórias são construídas em relação  às 
histórias que escutamos, que lemos e que, de alguma maneira, nos dizem respeito 
na medida em que estamos compelidos a produzir nossa história em relação a elas. 
Por último, essas histórias pessoais nos constituem estão produzidas e mediadas no 
interior das práticas sociais mais ou menos institucionalizadas (p. 48) 
 

Utilizei a Pesquisa Narrativa como pano de fundo para estudar e falar sobre a 

experiência que tivemos, como especifica CLANDININ & CONNELY (1994:414) 

citado em PIRES (1998, p. 43) “o problema de estudar a experiência é reivindicar 

sua própria integridade e resistir à negação formal através da abstração e 

hegemonia das organizações sociais e sua estrutura ou a redução de seu estudo às 

técnicas e táticas”. 

Desta forma, contar suas histórias de práticas pedagógicas, permite o 

“crescimento e mudança” (ibidem - p. 43) dos professores e professoras evolvidos 

na pesquisa de forma reflexiva. 

De acordo com PIRES (1998, p. 44) “ao ter a nova percepção de algumas 

histórias, às vezes, partimos para a tentativa de recontá-las de outra maneira. Ou 

seja, transformando o futuro para poder contar outras histórias mais condizentes 

com a proposta de cada um”. 

Portanto, o estudo das experiências pedagógicas se constitui em um material 

rico para compreender a constituição desta elaboração, de onde vêm seus 

propósitos, quais foram as vozes que influenciaram a prática relatada e quais as 

vozes que emergem no cotidiano da escola concretizada pela ação pedagógica. 

Este estudo, através das experiências pedagógicas, foi um dos aspectos possíveis 

que surgiu no decorrer do processo. 

O desafio permanente foi o de realizar uma análise da palavra como signo 

socialmente construído, afastando o sujeito. Tentativa clara de evitar uma 
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metanarrativa, opção teórica por eu participar diretamente do Grupo de Estudos de 

Educação Matemática.  

Buscando delinear o perfil do grupo, foram realizadas algumas questões que 

elencaram informações configurando, de forma geral, as pessoas que compunham o 

grupo: sua formação, seu tempo de trabalho e suas principais ações. 

Durante o processo de análise, a tarefa foi de buscar as marcas discursivas 

nos enunciados, compreendendo sempre o signo como instrumento da consciência, 

pois é, “devido a esse papel excepcional de instrumento da consciência que a 

palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda a criação 

ideológica, seja ela qual for. A palavra acompanha e comenta todo o ato 

ideológico”.(VOLOCHINOV, 1995, p. 37) 
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DEMARCANDO ESPAÇOS: ASPECTOS FUNDANTES 

 

 

O logos pedagógico é um jogo que arruína, de saída, 
qualquer afirmação com pretensões de ditame e que, 
enquanto jogo, conjura necessariamente toda a tentativa 
de convertê-lo numa receita metodológica. Dito de 
maneira resumida: uma atividade cujo conteúdo se 
desconhece e cujo método deve ser constantemente 
inventado e reinventado. (Jorge Larrosa) 

 

 
Encontramos atualmente, no Brasil, uma série de discussões realizadas no 

meio acadêmico com proposições sobre como devemos encaminhar o processo de 

ensino-aprendizagem. Mas para entendermos o quadro atual em que o professor 

está inserido e compreendendo que, estes professores se constituem e se percebem 

como sujeitos através das relações sociais, explicitadas pela narrativa de si, 

precisamos nos remeter a alguns pontos de nossa história recente que podem nos 

dar um indicativo de como chegamos à situação atual. 

Logo após 1964, acompanhamos, em nosso país, uma reformulação do 

ensino promovida por algumas das idéias que se faziam presentes no cenário 

nacional daquele período. Deparamo-nos com alterações que privilegiaram as  

idéias hegemônicas  que se apresentavam logo após o golpe militar. Cabe ressaltar, 

aqui, que o governo que se configurou nesse período respondia a interesses 

internacionais e não, necessariamente, aos interesses internos do país, ocorrendo, 

naquela época, uma intervenção direta na educação, no sentido de reduzir as 

possibilidades de reflexão política dentro das instituições de ensino, local que, até 

então, era não só espaço de produção de conhecimento, mas também espaço de 

reflexão da vida do país.  

Esse movimento, acabou minimizando a importância de disciplinas 

importantes para a formação do cidadão, tais como as pertencentes à área de 

Ciências Humanas. Estas foram perdendo espaço curricular  para as disciplinas de 

Língua Portuguesa e de Matemática, ambas focadas no aspecto formal, através do 

incentivo da reprodução mecânica de exercícios, defendendo a idéia de que o 
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domínio da técnica e do exercício tornaria os alunos capazes de fazer uso do 

conhecimento ensinado pela escola.  

Esta situação é reafirmada na análise que FERNANDES (1966) faz a respeito 

de como os detentores do poder agiam com os profissionais de educação naquela 

época: “... cuidam de instilar nos espíritos atitudes conformistas ou de indiferença 

pela realidade ambiente, destreza no manejo de técnicas letradas e da veneração 

por um intelectualismo oco, que convinham ao equilíbrio e à estabilidade da 

sociedade tradicionalista brasileira do passado.” (p. 353)  

A escola que se queria criar naquele período, como nos apresenta, ainda, 

FERNANDES (1966), deveria colocar-se: 

 
divorciada do ambiente, neutra diante dos problemas sociais e dos dilemas morais dos 
homens, incapaz de integrar-se no ritmo da vida de uma civilização em mudança, só 
pode atuar como um foco de conservantismo sócio-cultural. Ela própria não pode 
funcionar como um fator de mudança e de inovação porque ela própria está 
organizada para ser um foco de estabilidade social e de retenção do passado no 
presente. (p. 81) 
 

É necessário salientar que, surgindo imanente à atitude assumida por aqueles 

que controlam a educação no país, temos a resistência que, como nos afirma 

FOUCAULT (2002-a), surge sempre que encontramos algum movimento de poder, 

acontecendo de diferentes formas e em diferentes áreas do conhecimento. Para ele 

ainda: 

 
Lá onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor por isto mesmo) esta nunca 
se encontra em posição de exterioridade em relação ao  poder [...] portanto, não 
existe, com respeito ao poder, um lugar da grande Recusa [...] , mas sim resistências 
no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, 
solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, 
interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição não podem existir a não ser no 
campo estratégico das relações de poder [...] são o outro termo das relações de poder; 
inscrevem-se nestas relações como o interlocutor irredutível. (p. 91) 
 
 

Naquele cenário social, muitos professores se organizaram em categorias 

profissionais, cada um a seu modo, mais ou menos integrado, e participaram de 

discussões de propostas que tinham como objetivo principal não só o acesso 

universal à escola mas, acima de tudo,  a qualidade da educação que era ofertada. 
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 Na disciplina de Matemática encontramos, nas últimas décadas do século 

XX, uma prática pedagógica que desconsidera de forma sistemática as intervenções 

pedagógicas que levem os alunos à reflexão, reafirmando constantemente o 

pensamento hegemônico de que existe uma Matemática concebida como “a 

verdadeira”. Isto acaba influenciando o modo como podem ser realizadas as aulas 

de Matemática, potencializando o pensamento de que há uma única Matemática 

formalizada que deve ser ensinada pela escola, influenciando a forma de como 

devem ser ministradas as aulas. Esse movimento não é isolado e se assenta em 

visões que são provenientes de dentro da própria Matemática, trazendo em seu bojo 

aspectos da visão formalista, que acentua a existência de uma única forma de se 

apreender a Matemática.  

Era oportuno, naquele momento que vivíamos, para os representantes da 

ditadura militar – o governo instalado na época – que tal idéia de verdade 

permeasse, de forma implícita ou não, os ambientes educacionais. Isto vinha 

corroborar a idéia de que o Estado está sempre a serviço da verdade, e a idéia de 

que, nas Ciências Naturais e Sociais, a verdade é possível de ser encontrada. Este 

pensamento hegemônico acaba prevalecendo naquele período.    

Assistimos, assim, um acento às idéias que reafirmavam que existia uma 

verdade a ser encontrada e, portanto, a ser buscada. Os professores e as 

comunidades escolares acabaram por absorver uma das muitas formas de se olhar 

para as ciências e respectivamente para as suas disciplinas: a forma de um olhar 

dogmático. 

Como resposta a essa maneira de se conceber a Matemática teve início 

durante a década de setenta de forma organizada, um movimento que atinge 

escalas para além de nossas fronteiras. Foi um movimento que surgiu em diversos 

países e que chamamos de Educação Matemática.  

Este movimento vem responder/questionar que Matemática deve ser 

ensinada nas escolas e de que forma deve ser conduzida essa disciplina, propondo 

aspectos pedagógicos que promovam a possibilidade de compreensão da disciplina, 

sem causar um esvaziamento dos aspectos formais e que esteja voltada para os 

interesses sociais. Surge então, nesse período, uma nova área de pesquisa, que 

não cabe somente à ciência da Matemática e nem cabe somente à Educação, mas 

uma área que se configura diferentemente por realizar uma intersecção entre 
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ambas, que se caracteriza e se constitui com aspectos específicos de atuação e de 

estudo: a Educação Matemática. 

Encontramos, no Brasil, D’AMBRÓSIO (1986) que através de seus estudos 

conquista um local de destaque no cenário internacional e é um dos precursores das 

reflexões acerca do ensino da Matemática. 

D’AMBRÓSIO, em sua obra “Da realidade à ação: reflexões sobre educação 

e matemática”, publicada no Brasil na década de 80, questiona séria e 

contundentemente a forma como está se dando o ensino da Matemática nos países 

periféricos e apresenta contribuições ao sinalizar para caminhos que os professores 

e professoras de Matemática que estão realizando pesquisas e se encontram nas 

salas de aula naquele momento, poderiam seguir.  As contribuições deste autor 

levam à reflexão de que a Matemática deve ser ensinada conforme as necessidades 

diferentes de cada comunidade cultural, aliando seus conteúdos específicos aos 

seus aspectos sociais, buscando uma ligação com o cotidiano das pessoas, 

procurando dar significado ao porquê do ensino desta disciplina, explicitando a 

serviço de que ela está presente nos currículos escolares. 

Estas reflexões e provocações de D’AMBRÓSIO, colaboraram 

substancialmente  com o  movimento na busca da transformação do estado em que 

nos encontrávamos. Movimento que pode ser compreendido pelas alterações 

provocadas resultantes do constante conflito entre poder e resistência FOUCAULT 

(2002-a). Tudo isto, aliado à conquista da crescente abertura política em que o país 

vive, faz com que se pense a educação como ato essencialmente político, como nos 

diz PAULO FREIRE (1987).  

O componente político da educação aparece também na obra de 

FERNANDES (1966) que, em diversos momentos, denuncia a importância da 

educação como ação política, analisando que o professor e a professora precisam 

refletir sobre o sistema de ensino no qual estão inseridos, afirmando que o professor 

envolvido em campanhas promovidas pelos que mantinham o controle da educação 

no país, responderam, por muitas décadas, pela reprodução das teorias vigentes e 

“no fundo foram convertidos em uma espécie de formiga operária, da qual não se 

espera outra coisa senão uma produção estereotipada, obtida por vias rotineiras” (p. 

108).  Na sua opinião, ainda, os professores, deveriam se compreender como 
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sujeitos de um fazer político-pedagógico, capazes de auxiliar na transformação da 

sociedade que se apresentava naquela época. 

O movimento conhecido como Educação Matemática surge, como já 

dissemos, na década de setenta, trazendo em sua formação a idéia de fazer frente 

às proposições que se apresentavam para o ensino de Matemática nas escolas 

daquele período e D’Ambrósio, no Brasil, exerce um papel fundamental, tendo 

participado do grupo dos matemáticos que, a partir de então, se mobilizaram e 

passaram a investir em pesquisas e na construção da área de conhecimento em que 

hoje nos encontramos, a Educação Matemática. 

O professor e a professora, mesmo sem perceberem, se formam na sua 

prática profissional, envolvidos neste emaranhado de conceitos teóricos que 

sustentam a Matemática e a Educação Matemática e acabam por reproduzir, ainda 

hoje, muitos dos conflitos observados nas décadas de oitenta e noventa, 

demonstrando, muitas vezes, a mesma atuação profissional proposta anteriormente.  

Estes professores e professoras não se dão conta do jogo de poder a que estão 

submetidos e de que lugar social eles falam.  

Como resultado de tudo isso, na maioria das vezes, estes professores 

enunciam um discurso sobre seu fazer profissional, distante da sua prática 

pedagógica, compreendendo discurso conforme nos coloca FOUCAULT: 

 
Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados; na medida em que se apóiem 
na mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, 
indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar (e 
explicar se for o caso) na história; é constituído de um número limitado de 
enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. 
(2002-a, p. 135) 
 

Esse enunciado dos professores aparentemente se apóia em propostas 

consideradas contemporâneas e percebemos, nos enunciados, fragmentos de 

discursos extraídos dos resultados das pesquisas nessa área, tecendo-se, assim, 

uma colcha de retalhos de idéias, muitas vezes utilizada somente para cobrir as 

deficiências de atuação e de compreensão de aspectos metodológicos e de 

conteúdo da disciplina de Matemática, mas sem evidências de reflexão.  

Podemos supor que o fato de se apropriarem de indicações, resultantes dos 

trabalhos de pesquisa, unicamente ao nível do discurso e não efetivamente da 
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prática, faz os professores sentirem-se inseridos em uma proposta que contempla, 

ainda que apenas na aparência, as necessidades da educação contemporânea. 

Organizar, como uma das alternativas de formação continuada, grupos de 

estudos de professores de Matemática, que refletem sobre a sua prática pedagógica 

vem permitir que se desvelem alguns destes aspectos, explicitando que tipo de 

discurso é enunciado neste seu fazer profissional, considerando seus aspectos 

constitutivos, suas relações afetivas, sua formação acadêmica e todo seu tornar-se 

profissional, que está presente na enunciação durante o jogo de idéias que fluem no 

grupo, “o porquê de seu acontecimento, as relações de poder em jogo no contexto 

imediato, o jogo de imagens que os indivíduos envolvidos vão formando uns dos 

outros, a partir dos lugares sociais que ocupam naquele momento”. (FONTANA, 

2000, p. 52) 

Em função disso, para este trabalho de pesquisa, optei por estar em um grupo 

de estudos, que se iniciou em função de um convite meu para os professores, onde 

eu pudesse estar me debruçando sobre tais aspectos e procurando formas de 

explicitar as questões colocadas acima. 

  Quando tive a intenção de me colocar como integrante do grupo e, ao mesmo 

tempo, realizar um olhar de pesquisa sobre este grupo surgiu, imediatamente, a 

questão da subjetividade, como essencial para considerar estes aspectos. A reflexão 

sobre o enunciado permitiu, algumas vezes, que ele fosse apreendido para além de 

como isto se constituiu, fornecendo-nos idéias acerca das representações simbólicas 

que estão presentes no discurso do professor e da professora, pois: 

 
a multiplicidade e o conflito, que vivemos nas relações sociais em que nos 
constituímos, também se produzem dentro de nós. Somos uma multiplicidade de 
papéis e de lugares sociais internalizados que também se harmonizam e entram em 
choque. Cada um de nós não é apenas professor ou professora. Somos também 
homens e mulheres, negros, mulatos, brancos, brasileiros, estrangeiros, ou mesmo 
brasileiros estrangeiros em nosso próprio chão, velhos e moços, pais e filhos, 
irmãos, esposos, a professora mais antiga da escola, aquela que está iniciando seu 
primeiro ano de trabalho, a professora militante, a professora não-sindicalizada, a 
professora que dobra período, aquela que não depende de seu salário para viver 
etc... Muitos em um. (FONTANA, 2000, p. 64) 

 

  Mantive um cuidado especial para não cair nos enunciados estereotipados 

acerca do fazer profissional, por considerar isto pernicioso, conforme nos diz 

BARTHES “... o estereótipo é triste, porque é constituído por uma necrose da 
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linguagem, uma prótese que vem fechar um buraco da escrita; mas ao mesmo 

tempo só pode provocar uma gargalhada: toma-se a sério: julga-se mais próximo da 

verdade porque  indiferente à sua natureza de linguagem é ao mesmo tempo 

deformado e grave”. (1975, p. 37)  

Trilhar, portanto, os caminhos em que se produzem os nossos enunciados, que 

se explicitam no grupo de estudos, é uma das formas de procurar compreender 

como, na guerra das línguas sugerida por VOLOCHINOV (1995) em função da 

polissemia das palavras, se forma e se transforma, em maior ou menor grau, a 

consciência do falante. Buscando situar a experiência a partir das relações no grupo 

de estudos, para isso utilizou-se o conceito de experiência que nos coloca 

LARROSA: 

 
Personalmente, he intentado hacer sonar la palabra experiencia cerca de la palabra 
vida, o mejor, de um modo más preciso, cerca de la palabra existencia. La experiência 
seria el modo de habitar el mondo de um ser que existe, de um ser que no tiene outro 
ser, otra esencia, que su propia existencia: corporal, finita, encarnada, en el tiempo y 
en el espacio, com otros. Y la existencia como la vida no se puede conceptualizar, 
porque siempre escapa a cualquier determinación, porque es en ella misma um 
exceso, um desbordamiento, porque es en ella misma possibilidad, creación, 
invención, acontecimiento. (2004, p. 5) 
 

As experiências individuais relatadas no e para o grupo – e as experiências de 

ser grupo – possibilitam que se perceba a diversidade de vozes enunciadas em um 

processo reflexivo, foco de nosso olhar – seu, leitor, e meu – neste trabalho de 

pesquisa. 

 
O nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de outros. Com algumas delas 
fundimos inteiramente a nossa voz, esquecendo-nos de quem são; com outras, 
reforçamos as nossas próprias palavras, aceitando aquelas como autorizadas para 
nós; por último, revestimos terceiras das nossas próprias intenções, que são estranhas 
e hostis a elas (BAKHTIN, 2002, p. 169) 
 

Neste sentido, olhar sobre a experiência do grupo de estudos de professores 

de Matemática nos auxiliou na compreensão de que forma e em que medida a ação 

pedagógica, mediatizada pela linguagem, circula e acontece dentro da sala de aula 

de Matemática, tentando caracterizar assim: 
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[...] quem fala? Quem no conjunto de todos os sujeitos falantes tem boas razões para 
ter esta espécie de linguagem? Quem é seu titular? Quem recebe dela sua 
singularidade, e de quem, em troca, recebe, se não sua garantia, pelo menos a 
presunção de que é verdadeira? Qual é o status dos indivíduos que têm – e apenas 
eles – o direito regulamentar ou tradicional juridicamente definido ou espontaneamente 
aceito, de proferir semelhante discurso? (FOUCAULT, 2002-a, p. 57) 
 

Não se compreendem estes enunciados afastando simplesmente o 

estereótipo, tampouco utilizando-o como fundamento e análise repetindo o que já se 

pensa saber “o problema é que  eles não lêem – é preciso melhorar a graduação – 

existe hoje no Brasil um sucateamento da educação que atinge todos os níveis – é 

necessário uma atuação política ativa”1, entre outras tantas questões repetidas, mas 

sim provocando, problematizando durante todo o tempo do trabalho, colocando-o à 

distância como nos propõe BARTHES: 

 
Pôr à distância o estereótipo não é uma obrigação política, porque a própria linguagem 
política é feita de estereótipos; mas é uma obrigação crítica, quer dizer: que visa pôr 
em crise a linguagem. Em primeiro lugar, isso permite isolar este grão de ideologia 
existente em todo o discurso político [...] e depois o discurso do Outro e constituir em 
suma uma operação permanente de pré-análise. Por último isto: o estereótipo é no 
fundo um oportunismo; conforma-se com a linguagem reinante, ou antes com o que, 
na linguagem, parece dirigir (uma situação, um direito, um combate, uma instituição, 
um movimento, uma ciência, uma teoria, etc.); falar por estereótipos é colocar-se do 
lado de fora da linguagem; este oportunismo deve ser hoje recusado.(1975 p. 36 ) 
 
 
Para que eu não caísse neste equívoco durante os trabalhos, este aspecto foi 

analisado a partir do signo enunciado, considerando, como nos assinala 

VOLOCHINOV (1995) que “um signo não existe apenas como parte de uma 

realidade, ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer esta realidade, 

ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc.” (p. 32) Isto quer 

dizer que devemos estar atentas para perceber que todo e qualquer signo traz em si 

uma série de questões que estão inter-relacionadas com a sua significação, portanto 

possui um valor ideológico, e “tudo que é ideológico possui um valor semiótico.” (p. 

32), tornando o signo a arena dos debates entre os sistemas de crenças e de 

valores, caracterizando assim  a que ele se refere como guerra das línguas.. 

Percebemos que, professoras, construímos nossos discursos na e pela prática 

pedagógica, aliados às histórias de vida, como resultados de experiências. Isto abriu 

                                                 
1 Enunciações professores da rede estadual do Paraná registradas pela pesquisadora entre 1998 e 2004 
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algumas das relações que a reflexão sobre o discurso provoca, como afirma 

FOUCAULT (2001): 

 
...analisar o próprio discurso enquanto prática, sendo que as práticas discursivas  
modificam o domínio por ela elaboradas [...]  buscar as instâncias de produção 
discursiva (que evidentemente também organizam silêncios), de produção de poder 
(que algumas vezes têm a função de interditar), das produções de saber (as quais, 
freqüentemente, fazem circular erros ou desconhecimentos sistemáticos); gostaria de 
fazer a história dessas instâncias e de suas transformações. (p. 17) 
 

A discussão sobre a ação pedagógica ocorre mediatizada pela linguagem, 

configurando o entre que se estabelece com os envolvidos no processo do grupo. 

Esse entre podemos caracterizar como o movimento que se dá no espaço que se 

forma entre a sensibilidade, que se configura pelo nosso sentir, carregado de nossas 

percepções interiores, e a razão, que se configura, por sua vez, pelos enunciados 

narrados racionalmente, pela interpretação dos acontecimentos. Ambos, 

exteriorizados, concretizados pela narrativa, passíveis de serem apreendidos, uma 

vez que a exterioridade provocada pela narrativa os torna visíveis aos outros e a 

quem enuncia: 
 

 A linguagem serve para apresentar aos outros o que já se faz presente para a 
própria pessoa. A linguagem apresenta de uma forma repetida, representa, 
duplicada em um meio exterior o que já estava apresentado, tornado visível no 
interior [...] a linguagem como uma mediação entre estados internos de consciência 
(sensações, sentimentos, volições, imagens, conceitos, etc.) e o mundo exterior. A 
expressão viria então definida como uma exteriorização (consciente ou inconsciente, 
referencial ou imaginativa, intencional ou não intencional) da interioridade. E as 
palavras e os gestos viriam a ser signos exteriores mais ou menos transparentes, 
mais ou menos diretos, de “coisas” ou “estados” interiores. (LARROSA, 1994, p. 63-
64) 
 

 A ação do grupo de estudos, possibilitando o estabelecimento de relações 

mediadas pela linguagem, permitiu a compreensão do que se percebe entre a 

sensibilidade e a razão, sendo que esta compreensão foi se dando na perspectiva 

da minha própria constitutividade, pelos olhos das minhas próprias filiações teóricas, 

reveladas a cada momento em que explicito posições a respeito do fazer profissional 

e do ato pedagógico, aceitando que é uma lacuna aberta que precisa ser preenchida 

com pesquisas que conduzam à compreensão do enunciado.   
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Buscar sempre de formas diferentes respostas para as indagações, foi me 

permitindo, durante todo o processo, uma reflexão sobre meu fazer contínuo, o 

tornar-me professora a cada dia, a cada ação resultante das minhas relações 

sociais, historicamente produzidas. 

Trabalhos realizados anteriormente foram estimulando e pautando as 

intervenções e análises a respeito do grupo de estudos e, à medida que lia e relia 

estes trabalhos anteriores que fizeram caminhos semelhantes, o meu caminho se 

fez mais claro, dando-me segurança para trilhá-lo como pesquisadora iniciante: agia 

e refletia sobre a experiência de outros grupos ao ouvir os relatos de seus 

participantes, e assim, a possibilidade de interlocução com outros autores se fez 

intensa em todo o processo, como nos apresenta PINTO (2000): 

 
Assim neste espaço, os professores da escola eram estimulados a contar histórias 
sobre suas experiências em aula, passando a explicitar dúvidas, angústias, conflitos, 
medos, alegrias, sucessos. No meu entendimento, contando estas histórias no 
grupo, o professor elaborava suas reflexões, pois, quando enunciava um 
acontecimento ou sentimento aos outros, muitas vezes, começava a se dar conta de 
coisas que não havia percebido que sentia ou pensava. Ao mesmo tempo, essas 
histórias poderiam ressoar nos colegas participantes, refletindo-se e/ou refratando-
se, e propiciando um espaço para os ouvintes poderem também elaborar suas 
reflexões. (p. 174-175)   
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“A NECESSIDADE DESSE OLHAR PARA A HISTÓRIA DA TEORIA” ∗ 
 
 
Há em primeiro lugar, um trabalho negativo a se 
realizado: libertar de todo um jogo de noções que 
diversificam, cada uma à sua maneira, o tema da 
continuidade. (Michel Foucault) 
 

 

Por ocasião da banca de qualificação, foi sugerido que caracterizasse o 

porquê do discurso ter sido a opção feita neste trabalho. Isso me levou a mergulhar 

mais fundo na história da Análise do Discurso, especificamente para dentro da 

história da Análise do Discurso Francesa (ADF) considerando, aqui, que há uma 

generalização no adjetivo ‘francesa’, pois entre os anos de 50 e 80, na França, havia 

vários teóricos analisando discursos a partir de pressupostos distintos, inclusive 

Foucault, que é um dos aportes teóricos desta pesquisa. 

 A Análise do Discurso (AD) caracteriza-se como um campo de pesquisa 

recente. Temos no inicio da década de 60 uma intelectualidade francesa marxista 

voltada para os estudos da Lingüística. Saussure (lingüista), em seus trabalhos, 

procura fundar uma Ciência Lingüística, buscando uma outra forma de produzir 

conhecimentos acerca das questões da língua e da linguagem. Um período em que 

observamos o desenvolvimento do Estruturalismo, que vem se consolidando a partir 

da noção de sistema do final do século XIX. Michel Pêcheux funda, então a Análise 

do Discurso nesta reinvenção que se caracteriza por nascer: 

 
... do questionamento sobre a epistemologia da Lingüística, por meio de 
problematizações do corte saussureano, propondo a análise das condições de 
possibilidades do discurso, dos processos discursivos. Pêuchex constituiu um novo 
objeto – o discurso – que não é dado empírico, que é diferente de enunciado, que é 
diferente de texto, que coloca o lingüístico em articulação com a História. [...] A  
análise visa aprender esse novo objeto (discurso como processo), indagando sobre 
as condições de sua produção, a partir do pressuposto de que o discurso é 
determinado pelo tecido histórico-social que o constitui. (GREGOLIN, 2003, p. 7) 
 

 Saussure, Marx e Freud são os autores que orientam a leitura de 

Pêcheux, respectivamente na Lingüística, no Materialismo Histórico e na Psicanálise 

com a releitura de Lacan da obra de Freud. Quando adentramos nesta ordem do 

                                                 
∗ Maria do Rosário Gregolin 
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discurso para buscar seus aspectos constitutivos, percebemos no discurso fundador 

que:  

 
a forma material do discurso é ao mesmo tempo, lingüístico-histórica, enraizada na 
História para produzir sentido, a forma sujeito do discurso é ideológica, assujeitada, 
não psicológica, não empírica; na ordem do discurso há o sujeito na língua e na 
História; o sujeito é descentrado, tem a ilusão de ser fonte, mas o sentido é um já-lá, 
um dito antes em outro lugar. Do mesmo modo, o enraizamento nesses três campos 
de conhecimento traz conseqüências metodológicas: a busca de um dispositivo de 
análise do processo discursivo; a busca dos vestígios – da história e da memória – 
no discurso e a conseqüente inter-relação entre a ordem da língua, a ordem da 
história e a ordem do discurso. (GREGOLIN, 2003, p. 8) 
 

 Muitos intelectuais franceses, entre 1960 e 1980, estabelecem um diálogo 

que se aproxima em algumas questões e se distancia no que se refere à 

compreensão do sujeito. Surgem outras leituras, outras produções, nas diferentes 

áreas das Ciências Humanas e Sociais. Os debates entre Pêcheux e Foucault e os 

outros intelectuais franceses enriquecem este novo campo de pesquisa e, ao mesmo 

tempo, estilhaça as possibilidades e diversifica os trabalhos nesta área, dificultando, 

muitas vezes, a compreensão acerca da AD. Abrindo, assim, espaços para críticas 

em relação à diversidade de posicionamentos nesta linha de pesquisa que vai se 

configurando.  

 A contribuição de Michel Foucault se deu a partir da “problematização sobre a 

ciência histórica, suas descontinuidades, sua dispersão, que resultará na abertura 

do conceito de formação discursiva, na discussão de relações entre os saberes e os 

(micro) poderes, na preocupação com a questão da leitura, da interpretação, da 

memória discursiva”. Essa discussão entre sujeito e história, faz com que se atribua 

a estes intelectuais o rótulo de pós-estruturalistas, “para acentuar as diferenças com 

aquilo que seria um ‘estruturalismo formalista’ ”. (GREGOLIN, 2004, p. 26)  

 Na continuidade as discussões que se seguem entre Pêcheux e Foucault, que 

estão na base da construção da ADF e, conseqüentemente, exercem influências na 

AD no Brasil, surge o campo de pesquisa sobre questões do discurso que me 

permite circular atualmente, porém cada espaço guarda suas peculiaridades, até 

mesmo porque, como nos ressalta GREGOLIN (2004), no Brasil iniciam-se os 

trabalhos a partir da década de 70, quando a França já estava em fase de 

desconstrução do entendimento estruturalista, onde os estudiosos, propunham se 
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pensar a partir de Foucault em outras bases epistemológicas. Percebemos que se 

operam transformações nos conceitos, também, de Pêcheux em função do diálogo 

intenso que se estabelece entre a intelectualidade francesa que se ocupava da 

análise do discurso nas suas diferentes materialidades, na sua diversidade de 

fontes. 

 Em função desta pulverização epistemológica com relação a AD, faz-se 

necessário explicitar, nos trabalhos brasileiros, os conceitos que sustentam as 

diferentes leituras realizadas. 

 O foco deste trabalho se inspira especialmente na visão de Foucault, no 

entendimento que ele tem da genealogia, sendo que este autor inicialmente não 

estava preocupado em criar uma forma de análise do discurso: o discurso era uma 

de suas formulações e a maneira de se compreender as transformações históricas a 

partir das relações do saber, mais tarde articulado as relações de poder, conforme 

afirma GREGOLIN: 

 
A genealogia busca descontinuidades (em vez do contínuo); recorrências e jogo (em 
vez de progresso e seriedade). Ela busca a superfície dos acontecimentos, os 
mínimos detalhes, as menores mudanças e os contornos sutis: observados a certa 
distância, há uma profunda visibilidade das coisas. No fundo tudo é interpretação e a 
genealogia conta a história destas interpretações, criadas e impostas por outras 
pessoas e não inerentes à natureza das coisas. (2004, p. 164) 
 

 Foucault se opunha sistematicamente a uma visão positivista. Em suas 

teorizações acentua enfaticamente a distância que pretende manter desta visão da 

Ciência. Em função disso, muitas vezes, Foucault foi enquadrado como um teórico 

pós-estruturalista, uma vez que não busca as regularidades e as verdades 

adjacentes aos discursos constituídos, inicialmente, na História, mas sim sua 

dispersão e descontinuidade criando, inclusive, uma compreensão diferenciada de 

documento histórico, como algo que pulsa e diz de si intencionalmente muito mais 

do que se compreendia até então. Causa, assim, uma verdadeira revolução na 

compreensão dos fatos históricos. Sua “preocupação com a ‘esfera discursiva’ é 

mais uma evidência da importância que suas formulações tiveram para a análise do 

discurso”. (GREGOLIN, 2004, p. 171) 

 A partir de trabalhos que revisitam a Arqueologia do Saber de Foucault: 
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o trabalho de Courtine (1981) traz á luz a problematização e o espelhamento, na 
medida que ele interroga a história de práticas comunistas por meio da análise da 
heterogeneidade constitutiva de sua discursividade. Essa abordagem é possibilitada 
pela apreensão das idéias de Foucault, principalmente do seu conceito de ‘formação 
discursiva’ para a análise do interdiscurso e das heterogeneidades. Foi a partir dessa 
releitura que Courtine faz da Arqueologia do Saber que a análise do discurso – que 
em sua primeira fase tratava de corpus como se fosse homogêneos – se 
encaminhou para os estudos da alteridade, da heterogeneidade. (GREGOLIN, 2004, 
p. 174) 

  

 Percebemos, desta forma, que o movimento de surgimento da ADF tem 

intensos momentos de tensionamento entre os intelectuais franceses que deram 

condições de emergir as diferentes formas de se olhar para o discurso e os 

diferentes posicionamentos que sustentam estes olhares. 

Em seus estudos GREGOLIN (2004) nos mostra que esta relação apesar de 

ter tido esses intensos momentos de tensionamento entre as discussões, no entanto, 

no início da década de 80, após a “fragmentação das esquerdas, a crise simultânea 

do marxismo e do estruturalismo, a ‘morte’ de Althusser levam Pêcheux a operar 

aquilo que Maldidier (1990) entende como uma ‘desconstrução dirigida’, isto é, ele 

reordenar o projeto epistemológico a partir de uma desconstrução das bases 

longamente gestadas desde 1969” (p.153). Isso faz, de acordo com a autora citada, 

que ele se aproxime e acabe incorporando algumas das questões que anteriormente 

eram questões divergentes entre ele e Foucault, “é o momento de encontro com a 

‘nova História’, de aproximação com as teses foucaultianas, em que Pêcheux critica 

duramente a política e as posições derivadas da luta na teoria e, assim, abre várias 

problemáticas sobre o discurso, a interpretação, a estrutura e o acontecimento”. (p. 

64) 

 Esta cisão provocada pelo momento histórico experimentado a partir da crise 

do estruturalismo se exterioriza no Colóquio Matérialités Discursives, em 1980, na 

França, onde surge um novo objeto da ADF, resignificando-o, passa a trazer em si 

aspectos tanto da história como do inconsciente (GREGOLIN, 2004), nesse 

Colóquio:  

  
da Lingüística vêem as propostas de Jacqueline Authier, que, a partir de Bakhtin, 
coloca em evidência as rupturas no “fio do discurso”, mostrando o aparecimento de 
um discurso outro no próprio discurso. No centro dos debates impõem-se fortemente 
as idéias de Foucault, numa leitura “sem filtro” (MALDIDIER, 1990) que leva a 
análise da singularidade do acontecimento discursivo. Em todos os trabalhos o 
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discurso é enfaticamente colocado sob o signo da heterogeneidade, assentando 
sobre bases novas aquilo que havia buscado, em Pêcheux (1975; 1977 a; 1978) por 
meio da contradição e das falhas de interpelação ideológica. Sob esse fundo emerge 
questão central da leitura e, com ela, as críticas ao método “automático” que 
engessava a interpretação [...] os trabalhos, propõem, agora, o primado da 
heterogeneidade tanto como categoria conceitual quanto em relação ao corpus: 
tomando a formação discursiva no interior da heterogeneidade, ela deixa de referir-
se a um exterior ideológico  e passa a ser buscada na dispersão dos lugares 
enunciativos do sujeito. (GREGOLIN, 2004, p. 154/155) 

 

O trabalho de GREGOLIN (2004) nos mostra de uma forma clara o 

movimento que ocorreu entre as décadas entre 60 e 80 na França, e nos permite 

afirmar o quanto as idéias foucaultianas influenciaram a maneira de se pensar o 

discurso, considerando que, em uma leitura atenta dos trabalhos de Pêcheux, 

percebemos um deslocamento de suas idéias que o aproxima e incorpora algumas 

das idéias de Foucault que, anteriormente, causava tensionamento nos debates 

teóricos entre eles. 

Portanto, mostrar que existe uma pluralidade de formas de se tratar o 

discurso e identificá-la nos trabalhos é uma maneira de contribuir para que estes 

nuances sejam percebidos e diferenciados entre si, evitando que tudo que se diz 

sobre o discurso seja entendido como se fosse tudo a mesma coisa e que, ao final, 

não seja dado o mesmo tratamento a esse tema de maneira indiscriminada. Assim 

como outras formas de saber-poder, o estudo sobre o discurso e os significados 

dados a esse estudo também é uma construção discursiva que possui diferentes 

vertentes, bem como diferentes formas de compreensão do sujeito. 

  

 

“... A própria consciência só pode surgir e se afirmar como realidade mediante 
a encarnação material em signos.”  (Volochinov) 
 

À medida que caminhava, crescia em mim a necessidade de uma reflexão a 

respeito da questão da consciência, de como nos apropriamos dos enunciados 

discursivos dispersos nas nossas relações sociais estabelecidas. Antes, portanto, de 

começar a analisar como as idéias teciam o discurso dos professores e professoras, 

percebi que se fazia necessário deixar claro como compreendia que estas idéias se 

faziam presentes nos enunciados, e de que forma elas se estabeleciam. 
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Encontrei, no pensamento dos autores do Círculo de Bakhtin, a compreensão 

que atendeu parte das necessidades que se apresentavam. Conforme este 

pensamento, nenhuma teoria deve sofrer uma formalização exagerada, nunca deve 

cristalizar a ponto de perder sua dinamicidade, pois “um sistema que estanca, perde 

sua vitalidade, seu dinamismo dialético”. (VOLOCHINOV, 1995, p. 17).   

Estas compreensões subsidiaram o fazer metodológico a partir da definição 

de alguns aspectos: primeiramente o da formação de conceitos, compreendendo, 

aqui, que o conceito aparece nos enunciados dos discursos, ainda que muitas vezes 

de forma velada e no não dito, no silêncio, no interdito, compreendido como forma 

que define o ser e estar no mundo. 

A abordagem do discurso fez com que entrássemos na abordagem do signo, 

e como os conceitos são produzidos pelas pessoas, considerando “todo o signo um 

fenômeno do mundo exterior” (VOLOCHINOV, 1995 pg. 33), devemos aceitar que 

todo o signo é produzido nas relações sociais que se estabelecem e todos os seus 

efeitos e significados são gerados pelo mesmo meio social e aparecem nas relações 

produzidas pelas vivências das pessoas. Assim sendo, para este autor, o signo não 

apenas reflete esta realidade, mas se constitui em um fragmento material desta 

realidade, nos possibilitando perceber os meandros de sua existência como tal. Para 

tanto a questão: possuímos os conceitos ou somos possuídos por eles? precisava 

ser respondida neste momento do trabalho.  

Considerando que “a consciência só se torna consciência quando se 

impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, conseqüentemente, somente no 

processo de interação social” (Ibidem pg 34), podemos inferir, nesta perspectiva, que 

somos possuídos pelos conceitos que nos circundam e que se materializam nas 

nossas relações sociais.    

Aceitando que a consciência individual é um fato sócio-ideológico, podemos 

partir para um entendimento de como isto se dá nos aspectos psicológicos e 

epistemológicos. Não devemos estar submetidos a visões idealistas, tampouco 

psicologizantes, mas sim atentos para o fato de que nós somos criados em um 

grupo e este grupo nos constitui através de nossas relações sociais.  

Os signos são tecidos em uma trama e os indivíduos, ao se relacionarem, 

estão constantemente expostos aos diferentes significados destes signos, da 

palavra (não entendida aqui na sua neutralidade, mas carregada de significações, o 
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que a torna polissêmica) relacional, e ela, a palavra, é capaz de carregar em sua 

exterioridade concepções, visões de mundo, conceitos que irão nortear nosso agir e 

ser no mundo. (VOLOCHINOV, 1995) 

De acordo com WILLIAMS (1979) na literatura marxista podemos encontrar 

diferentes definições de ideologia. Aqui utilizamos a que compreendemos que os 

pensadores do círculo de Bakhtin utilizam: a definição de ideologia como “o processo 

geral da produção de significados” (p. 60) é a idéia da “linguagem como atividade, 

como consciência prática” (p. 41), portanto podemos dizer que ideologia, neste caso, 

está ligada a linguagem e a produção de significados, deixando de lado a idéia 

tradicional de consciência individual para assumir plenamente a idéia de consciência 

prática.  

 
Encontramos então não uma ‘linguagem’ e uma ‘sociedade’ reificadas, mas uma 
linguagem social ativa. Nem é essa linguagem (voltando o olhar para uma teoria 
materialista positivista ortodoxa) um simples ‘reflexo’ ou ‘expressão’ da ‘realidade 
material’. O que temos é, antes, uma compreensão dessa realidade através da 
linguagem, que como consciência prática está saturada por toda a atividade social, e 
a satura, inclusive, a atividade produtiva. E como essa compreensão é social e 
contínua (em distinção dos encontros abstratos do ‘homem’ e seu ‘mundo’, ou 
‘consciência’ e ‘realidade’, ou ‘linguagem’ e ‘existência material’) ela ocorre dentro de 
uma sociedade ativa em transformação [...] a linguagem é a articulação dessa 
experiência ativa e em transformação; uma presença social e dinâmica no mundo. 
(WILLIAMS, 1979, p. 43) 
 

Assim, “se nós perdemos de vista a significação da palavra, perdemos a 

própria palavra, que fica, assim, reduzida à sua realidade física, acompanhada do 

processo fisiológico de sua produção. O que faz da palavra uma palavra é sua 

significação”.(VOLOCHINOV, p. 49) 

Complementando ainda com FOUCAULT (2002-a) “as palavras estão tão 

deliberadamente ausentes quanto as próprias coisas, não há nem descrição de um 

vocabulário, nem recursos à plenitude viva da experiência” (p. 55). Sendo assim 

considerarei a atividade psíquica por estes mesmos caminhos. O que constitui uma 

atividade psíquica é também sua significação, sua concretude, sua exterioridade, e 

para ser explicada e compreendida deve ser compreendida através do signo e de 

sua significação produzida na relação social. 

“Tudo que ocorre no organismo pode tornar-se material para a expressão da 

atividade psíquica, posto que tudo pode adquirir um valor semiótico, tudo pode 
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tornar-se expressivo” (VOLOCHINOV, 1995, p. 52). Seguindo esta idéia, a análise e 

a reflexão sobre os enunciados, nos auxiliam no desvelamento destes processos 

psíquicos, desta constituição, e nos permitem ver de que maneira nos apropriamos 

de fragmentos dos discursos do outro, como eles se transformam, passando de 

conscientes a inconscientes a ponto de não nos darmos conta de que os temos, ou 

ainda, a ponto de não nos darmos conta de que enunciado alheio os recortamos.  

De acordo com este entendimento, podemos dizer que construímos nosso EU 

através de recortes de discursos alheios, e possibilitamos a constitutividade de 

diversos NÃO-EU através de nossos discursos, ambos concretizados e 

estabelecidos nas relações sociais permeados pela cultura em que estamos 

inseridos, sendo transformados por ela ao mesmo tempo que a transformamos. 

 
Todo o conteúdo ideológico sem exceção, qualquer que seja o código pelo qual ele é 
veiculado, pode ser compreendido e, em conseqüência, psiquicamente assimilado, isto 
é, ele pode ser produzido por intermédio do signo interior [...] Todo o signo ideológico 
exterior, qualquer que seja sua natureza, banha-se nos signos interiores, na 
consciência. Ele nasce deste oceano de signos interiores e ali continua a viver, pois a 
vida do signo exterior é constituída por um processo renovado de compreensão, de 
emoção, de assimilação, isto é, por uma integração retirada no contexto interior. 
(VOLOCHINOV, 1995, p. 57) 
 

 Podemos dizer que não há separação entre psiquismo e ideologia, o que há 

são significações em instâncias diferentes, quando em estado interior chamamos 

representação de psiquismo, e não se apresenta de forma organizada, podendo 

estar efetivamente em representação caótica, mas ao se exteriorizar, através da 

linguagem, ele toma um sentido organizado e representativo da vida psíquica, 

carregado de significado e de expressão ideológica (consciência prática), processo 

que o aperfeiçoa e o transforma conforme o emaranhado das relações que se 

estabelecem.  

 Assim, é “o psíquico que deve ser deduzido da ideologia. A psicologia deve 

apoiar-se na ciência das ideologias [...] o signo ideológico tem vida na medida em 

que ele se realiza no psiquismo e, reciprocamente, a realização psíquica vive do 

suporte ideológico. A atividade psíquica é uma passagem do interior para o exterior; 

para o signo ideológico, o processo é inverso”. (Ibidem, p. 64) 
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 A palavra sempre está constituída entre o locutor que a precede e o ouvinte. 

É uma espécie de ligação entre as pessoas. Ela se insere e se materializa no 

território que se situa entre os indivíduos. 

 Para que se possa compreender o significado dos enunciados estabelecidos, 

é preciso que se compreenda o sentido em que é usado, deve-se considerar o 

contexto, aquele que fala e para quem fala, analisando as condições de cada parte 

que constitui o discurso enquanto enunciação contínua e dinâmica.  

 De acordo com este raciocínio, reafirmo, os conceitos nos possuem e o 

resultado das interações sociais que estabelecemos é a evidência de: 

 
uma luta incessante dos acentos em cada área semântica da existência. Não há 
nada na composição do sentido que possa colocar-se acima da evolução, que seja 
independente do alargamento dialético do horizonte social. A sociedade em 
transformação alarga-se para integrar o ser em transformação. Nada pode 
permanecer estável neste processo. É por isso que a significação, elemento abstrato 
igual a si mesmo, é absorvida pelo tema, e dilacerada por suas contradições vivas, 
para retornar enfim sob a forma de uma nova significação com uma estabilidade e 
identidade igualmente provisórias.(Ibidem p. 136) 

  

  Podemos dizer, então, que assumimos uma diversidade de papéis em nossa 

existência, que nos são colocados e assumimos, de forma consentida ou não, mas 

que no processo da vida vamos nos constituindo, pelo fazer dos outros. 

  Observando as formações discursivas, chegaremos a uma compreensão, 

não das leis ou das regras que configuram esse ou aquele discurso, mas: 

 
é a maneira pela qual estes diferentes elementos estão relacionados uns aos outros: 
a maneira, por exemplo, pela qual a disposição das descrições ou das narrações 
está ligada às técnicas de re-escrita; a maneira pela qual o campo de memória está 
ligado às formas de hierarquia e de subordinação que regem os enunciados de um 
texto; a maneira pela qual estão ligados os modos de aproximação e 
desenvolvimento dos enunciados e os modos de crítica, de comentários, de 
interpretação de enunciados já formulados, etc. É esse feixe de relações que 
constitui um sistema de formação conceitual. (FOUCAULT, 2002-a, p. 66) 

  
 

 Neste sentido, estive realizando um trabalho que se caracterizou por tentar 

estabelecer estas relações e buscando as formas em que se organizam o dito e o 

não dito, e o dito de novo com uma roupagem nova dada por aquele que diz, 

procurando, assim, os meandros da formação conceitual que emerge das práticas 

de reflexão no grupo de estudos, procurando capturar o que se situa entre a 



 

35 
 

sensibilidade e a razão, o que surge nesse entre que se configura no movimento 

psíquico de internalização das práticas sociais que experienciamos, das  

subjetivações produzidas pelos discursos a que estamos continuamente submetidos. 

Inspirado-me naquilo que BAKHTIN (2003) nos fala a respeito do movimento-

acontecimento: “no acontecimento singular e único da existência é impossível ser 

neutro. Só do meu lugar singular é possível elucidar o sentido do acontecimento em 

processo de realização, que se torna mais claro à medida  que aumenta a 

intensidade com que nele me radico” (p. 118) 
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CAMINHOS PERCORRIDOS 
 

 
[...] Luz, quero luz/Sei que além das cortinas/São palcos 
azuis/ E infinitas cortinas/Com palcos atrás/Arranca a 
vida/ Estufa, veia/E pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa 
mais... (Chico Buarque) 

  

 

Durante meus estudos teóricos, nesta pesquisa, fui sistematizando minhas 

reflexões, que me vêm acompanhando desde o princípio – eu pensava inicialmente 

sobre como poderia ser realizado meu projeto de pesquisa, algumas questões 

irromperam.  Que mecanismos deveria utilizar para encontrar o que busco? Como 

deveria proceder na análise? Onde encontraria algumas respostas às minhas 

inquietações? Outra questão também passou a me incomodar em um determinado 

momento: se me proponho a analisar, me coloco como analista? Que escuta deveria 

estabelecer para ouvir além das evidências?  

 As pessoas se fazem através do outro, na multiplicidade de experiências, na 

multiplicidade dos discursos, e minha busca não poderia consistir na busca do que é 

verdadeiro, mas sim, na busca do significado que o discurso assume conforme quem 

o enuncia, o lugar de onde o enuncia e para quem o enuncia, com toda a 

diversidade de filiações ideológicas e históricas que estão presentes nos enunciados 

e ao mesmo tempo no silêncio. 

Percebi que um amparo teórico consistente ajudaria de forma que eu não me 

confundisse com as pessoas do grupo de reflexão, e tampouco teria a inocência de 

assumir uma posição totalmente neutra, mas considerei, todo o tempo, que isto 

deveria ser relativizado em face da interpretação; eu precisaria ultrapassar o efeito 

da transparência da linguagem, a partir do descentramento do sujeito. Procurei todo 

o tempo estar atenta ao equívoco, à dispersão, à sua materialidade.  

 Eu sabia que, a partir do momento que me coloquei em relação com as 

pessoas do grupo de estudos que passaram a participar comigo nesta caminhada, 

estava sujeita a desvios que somente podiam ser regulados pela consistência teórica 

e pela capacidade de perceber as transformações que ocorriam nos enunciados. 

Para compreender as produções de sentidos, foi imprescindível que, o tempo todo, 
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eu realizasse um exercício que permaneceu paralelo a todo o tempo da pesquisa, 

uma problematização constante de abordagens, de observações, de análise do 

corpus teórico, que me permitiram reconhecer os encaminhamentos como possíveis 

ou não, nos diferenciados momentos do processo que me encontrei.  

 A análise e a teorização que vinha fazendo estiveram intimamente ligadas. 

Isto permitiu que eu me orientasse, como também me desorientasse em diversas 

ocasiões, fazendo-me viver intensamente as características do processo.   

As pessoas participantes da pesquisa são professoras de Matemática que se 

reuniram regularmente para um grupo de estudos, cuja discussão aconteceu sempre 

orientada pela prática pedagógica, a partir do mês de outubro de 2003, tendo 

seguido pelo ano de 2004.  

Inicialmente, a proposta que apresentei aos professores e professoras que 

atuam na rede estadual de ensino do Estado do Paraná era de começarmos com um 

encontro mensal. A atividade de estudos foi caracterizada na modalidade de projeto 

de Extensão Universitária onde os participantes, ao final de um período de 12 

meses, receberiam uma certificação de participantes de um Grupo de estudos em 

Educação Matemática, fornecido pela minha Universidade de origem, a 

UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná.  

Para que o grupo se consolidasse, as oportunidades precisavam ser criadas 

continuamente. O grupo inicialmente precisaria de uma mobilização que muitas 

vezes eu sabia que deveria vir das minhas intervenções nele, para que os atos 

involuntários da memória permitissem o contar e o recontar, deixando transparecer 

as sensações ocorridas na ação relatada. Propus, a partir do segundo encontro, a 

ata dialogada. Nesta ata, uma das participantes do grupo, escolhida a cada 

encontro, registraria o que ocorreu e, ao final de cada encontro, uma cópia da ata 

era distribuída entre as participantes, para que cada uma, no encontro seguinte, 

pudesse trazer seus comentários registrados, para serem discutidos no início de 

cada encontro, podendo cada comentário, ser lido e complementado pelas pessoas 

envolvidas no grupo. 

A expectativa inicial, de que as pessoas do grupo, logo de pronto, registrariam 

por escrito seus comentários, foi paulatinamente descartada: à medida que 

aconteciam as reuniões, se tornava evidente o receio e o medo que envolvia os 

participantes de se exporem em atividades escritas, pois quando combinamos de 
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registrar os encontros que participávamos, houve uma resistência, ainda que de 

forma não explícita, mas que se configurava pela indicação subliminar nos 

enunciados de que aquilo não era fundamental, fazendo com que as contribuições 

que poderiam surgir devidamente anotadas ficassem em um segundo plano. 

Podemos concluir que muito tempo ainda levaremos, enquanto grupo, para que as 

participantes se coloquem de forma confortável em relação às produções escritas.  

Neste sentido, o trabalho de PINTO (2000), vem auxiliar na compreensão das 

dificuldades observadas, uma vez que seu tema se caracterizou pela análise de 

como os professores de Matemática, em um contexto colaborativo, se tornam 

escritores de textos. Analisando os obstáculos que tiveram que ser superados, 

apresentados na tese de PINTO, encontrei tranqüilidade para compreender que a 

ata dialogada só se daria efetivamente após um número suficiente de encontros, 

quando seus participantes se apresentassem mobilizados para a questão, e que isto 

não dependia de uma ação externa solicitada por mim, que no início fui 

compreendida pelos participantes como coordenadora do grupo, posição que levou 

quatro encontros para começar a ser debatida. 

 Assim, me destituindo a cada passo dado das minhas expectativas iniciais, fui 

trilhando o caminho da pesquisa, buscando traçar um olhar oblíquo sobre meu 

objeto de pesquisa que me permitisse visualizar o movimento de formação do Grupo 

de Estudos em Educação Matemática. 
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A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DO OBJETO 
 

 
Trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e 
singularidade de sua situação, de determinar as 
condições de sua existência. (Michel Foucault) 

 

 
 Para poder estabelecer o olhar sobre o que me propus nesta pesquisa, 

debrucei-me sobre a gravação dos quatro primeiro encontros realizados pelo Grupo 

de Estudos em Educação Matemática, acrescidos do inicial que se caracterizou por 

ser o encontro em que se efetivou o convite e que não foi gravado, mas se encontra 

relatado em capítulo posterior, a partir das impressões registradas por mim neste dia 

com o subtítulo “O processo de aquecimento”. Portanto com as gravações dos 

quatro encontros em mãos e as anotações das impressões, o trabalho seguinte 

deteve-se no levantamento de regimes de verdade que podemos chamar, aqui, de 

categorias que sugiram a posteriori, pois “há em primeiro lugar, um trabalho negativo 

a ser realizado: libertar de todo um jogo de noções que diversificam, cada uma à sua 

maneira, o tema continuidade”. (FOUCAULT, 2002, P. 23) 

Para isto as gravações foram transcritas, de forma que pudesse criar uma 

matriz para a análise a que me propunha. Esta matriz seguiu, em parte, a orientação 

de FÁVERO (1997), para análise de transcrições de grupos, a partir da qual 

observamos diálogos e enunciações diversas.   

Nas transcrições não foram identificadas as pessoas individualmente, em 

função de se estarem buscando as marcas discursivas presentes nas vozes das 

professoras de Matemática, aquilo que se diz independente de quem fala e que se 

caracteriza como um fato discursivo, fragmentos do discurso que se dispersam e 

permanecem sendo ditos de novo de uma outra forma.   

Os enunciados ficaram dispostos sem identificação pessoal, mas de modo 

que cada enunciado ficasse diferenciado do outro para que, depois da transcrição, 

fosse possível saber quando se alternavam os enunciados. O trabalho foi o de 

buscar as “regras do campo onde as singularidades se distribuem e se reproduzem 

em substituição à originalidade, evitando recorrer à idéia de originalidade centrada 

em um indivíduo” (FAÉ, 2004), diferentemente das formas tradicionais da análise do 
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discurso onde o sujeito é identificado e produtor, muitas vezes isolado, de 

significados.  

As transcrições explicitaram, então, as vozes das professoras de Matemática, 

falas que em função de serem enunciados produzidos pelo discurso presente em 

nossas práticas sociais, independente dos sujeitos identificados que a enunciam. 

Nesse momento decidi diferenciar somente a minha voz, por ter consciência de que 

as minhas intervenções foram, na maioria das vezes, deliberadas, e sempre com o 

intuito de criar condições de ação das participantes dentro do grupo, mas isso não 

foi o foco do objeto de estudo nesse trabalho, os dados levantados a partir do 

registro das gravações ainda podem ser analisados sob óticas diferentes em outros 

momentos da minha vida como pesquisadora. 

Para exemplificar podemos observar como ficou registrada a transcrição 

através do seguinte fragmento onde somente estão registradas as falas das 

professoras: 

 

De você pensar... 
Uma coisa importante que eu tenho observado em repetição 
Fala! 
Se eu pegar todos estes produtos que eu coloquei aqui (refere-se à folha de 
atividade que levou), ele não faz e assim ele faz, aqui ele vai procurar, 
provocou ele de alguma forma, ele está procurando, se você passar só os 
produtos no quadro 
Calcule né? 
Ele vai até a metade e depois para 
Porque aquilo já é... 
Aprender por repetição, já vi que não dá, não adianta insistir  
Ele já viu aquilo ali... 
Que o aluno não aprende, tem que fazer como ela disse, tem que instigar, 
provocar de alguma forma 
 
 
E a seguinte podemos observar como ficou registrada a minha fala no grupo, 

diferenciada pelo tipo de  letra na transcrição: 
 
O que foi aquilo sobre avaliação? 
Uma perda de tempo... 
Nós ficamos assim  meio perdidas ... 
Porque para a Secretaria de Estado de Educação, então: o que nós fazemos 
no nosso plano estadual justamente na avaliação? Odilon ... certo, 
contatamos ... tal, vem! Oh! 
Entendo que você está dizendo, só que isto aqui tem que estar 
claro 
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Aquilo que você disse: santo de casa ... porque ele era de fora e não 
adiantou do mesmo jeito! 
Tudo bem! Mas o que você esperava? Que você esperava dele? 
Mais 
Noooossa! 
A expectativa de vocês era de que ele diria mais do que pudesse ser 
dito por vocês  
Isso!!! 
É...é 
E aquilo era conhecimento? 
 

 

O que caracteriza a diferenciação entre as enunciações das diferentes 

professoras do grupo é o fato de cada voz ser registrada com letra maiúscula e no 

início de uma nova linha como podemos conferir no fragmento acima indicado, 

considerando, aqui, “fatos de discurso que merecem ser analisados ao lado dos 

outros, que com eles mantém, certamente relações complexas, mas que não 

constituem seus caracteres intrínsecos, autóctones e universalmente reconhecíveis”. 

(FOUCAULT, 2002, p. 25) 

Para uma metodologia de análise, FOUCAULT (2002-b) sugere que se 

observe nas enunciações: a regra de imanência, que se caracteriza pela produção 

de saberes que se relaciona com relações de poder; a regra das variações 

contínuas que nos indicam que as relações de poder não são estáticas; a regra do 

duplo condicionamento que nos permite perceber que os focos locais de poder são 

condicionados por estratégias globais e vice-versa, ambos apoiando-se mutuamente 

um no outro, inter-relacionados e ao mesmo tempo independentes entre si; a regra 

da polivalência tática dos discursos, onde o poder e o saber se articulam no 

discurso. Não há, neste sentido, discurso excluído e discurso dominante, mas uma 

multiplicidade de discursos, que se inserem em diferentes estratégias de saber e 

poder.  

Nos ressalta FAÉ: 

 
Para Foucault não há nenhuma essência humana a ser resgatada, assim como não 
existe nenhuma verdade interpretável sob o discurso, pois toda hermenêutica 
pressupõe uma verdade a ser mostrada por um suposto saber. Da mesma forma 
noções como as de unidade e identidade [...] ficam diluídas por um pretenso Eu. 
Assim o conhecimento como derivado da vontade de saber é uma construção que 
resulta não de instintos básicos e naturais, mas de confronto, onde cada instinto 
deseja instituir como norma a sua perspectiva para todos os outros [...] O ato 
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discursivo, nesta perspectiva, sempre se impõe, pois nunca é desprovido de vontade 
de verdade. Interpretar, portanto, não é apenas encontrar um significado comum e 
universal para determinado signo, mas, principalmente, imprimir e produzir a verdade 
que submete o outro. (2004, p. 214/215) 
 

Neste sentido articular as diversas proposições destes autores, trazidas para 

subsidiar este olhar, é que permitiu a construção de uma matriz para a realização 

das observações acerca do grupo, feitas nesta pesquisa.  

FÁVERO (1997) propõe, em seu artigo O tópico discursivo, que na análise de 

textos orais se retire um supertópico que se configura por ser o tema geral que 

organiza as enunciações, seguido da compreensão do tópico discursivo que emerge 

e regula os enunciados, caracterizando-se por aquilo de que se está falando, cujo 

sentido é constituído na interação. Nesta pesquisa, o supertópico refere-se aos 

assuntos debatidos nos encontros do Grupo de Estudos, sendo que é necessário 

compreender que “o estabelecimento de tópicos discursivos pelos interlocutores é 

uma atividade construída cooperativamente” (FÁVERO, 1997, p. 39).  

Posteriormente, a partir desta escuta, elencaram-se os subtópicos, que são porções 

de conversa diretamente ligadas e desencadeadas pelo tópico discursivo. Estes, por 

sua vez, surgem em número indeterminado a priori, por emergirem na relação 

estabelecida em função do tópico discursivo identificado.  

Espaço especial ainda é deixado, nesta matriz, para análise das digressões 

que se caracterizam por serem porções de conversa que não se encontram 

diretamente relacionadas com o tópico em andamento e que, por sua vez, podem 

ser de dois tipos. O primeiro se refere às digressões que estão ligadas indiretamente 

ao tópico discursivo em questão e o segundo as que não estão ligadas ao tópico 

discursivo, porém não interrompem o fluxo conversacional (FÁVERO, 1997). Isto 

pode ser observado em todos os encontros, pois em nenhum momento percebe-se 

divagações ou conversas totalmente fora do contexto proposto, que cheguem a 

desmobilizar o grupo. 

Incluí ao que dissemos acima uma designação que chamarei de ‘Contexto 

Relacional’, que são os Grupos de Estudos de Professoras de Matemática, espaço-

tempo configurado pelo nosso interesse em discutir questões da prática pedagógica 

que acabou por mobilizar tudo que surge a seguir. 
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À luz destas orientações e dos autores que delineiam meu olhar, iniciou-se, 

por fim, o trabalho de buscar as marcas discursivas nos textos. Primeiramente li e 

reli diversas vezes as transcrições para que surgissem, sob meu olhar, quais seriam 

os tópicos a serem desenvolvidos. O trabalho que antes me pareceu simples, neste 

momento tornou-se uma dificuldade a ser superada. O fato de ler simplesmente o 

material recolhido não implicava em condições de caracterizar o que buscava. 

Houve necessidade de me reportar continuamente aos autores com quem eu 

realizava a interlocução e que me permitiram estudar o que está explicitado nesta 

dissertação. 

Fundamentando-me nos teóricos já nominados, busquei a posteriori, pois os 

encontros já estavam em minhas mãos, elencar as categorias que emergiram no 

processo. Foi um trabalho de garimpo, árduo, onde durante todo o tempo estive 

imbuída em estabelecer um olhar que me permitisse “ver” além das evidências 

aparentes, a busca do que se situa no entre, tarefa audaciosa que havia proposto 

desenvolver.  

Em alguns momentos senti a incapacidade de trilhar este caminho, mas não 

raras vezes fui amparada pelas discussões com a minha orientadora que, em 

nenhum momento do processo, se isentou da co-responsabilidade desta tarefa.  

O diálogo que se estabeleceu entre as pesquisadoras – de um lado aquela 

com menos experiência e de outro aquela que já havia trilhado diversos caminhos – 

fez com que eu sentisse o amparo necessário e mais, me permitiu confirmar a 

importância do espaço de interlocução na produção de conhecimento científico: 

durante esta experiência percebi que, neste diálogo, o que estava em jogo, além 

desta dissertação, era o delineamento do meu futuro papel de orientadora de 

pesquisa, e que este não se diferenciava dos outros momentos da minha vida em 

que, como descrevi no início deste trabalho, me constituí claramente pela 

interlocução. 

Mais uma vez, pude perceber as diferentes vozes que estavam sendo 

incorporadas em meus enunciados, salientado que, a meu ver, a formação de 

futuros orientadores é também um dos objetivos da Pós-Graduação, além da 

realização da pesquisa, articulação que, muitas vezes, não conseguimos conquistar 

dentro de nossas Universidades por diversas razões sobre as quais não nos cabe 

discorrer aqui, prejudicando, assim, o aparecimento de novos pesquisadores-
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orientadores que compreendam a importância do trabalho científico que resulta da 

interlocução constante, tanto com a sociedade como com a academia. 

Nesta construção, à medida que me debruçava sobre os dados, pude levantar 

os aspectos mencionados por FÁVERO (1997). O trabalho se concentrou em 

aproximar os encontros realizados e procurar as categorias que emergiam nos 

enunciados nos diversos encontros, tentando caracterizar o que se exterioriza na 

voz das professoras desvelando a que regimes de verdade se submetem, que 

regulam suas enunciações e em que ordem do discurso se inserem.  

Neste momento eu percebi que surgia sob meu olhar o objeto de estudo deste 

trabalho que, construído na caminhada, aos poucos, foi se delineando e tomando 

forma. Fiz e refiz mais de uma vez as matrizes que norteariam minha análise e, em 

conversas com minha orientadora, pude ir aprimorando o olhar deixando emergir o 

que se tornava relevante para esta pesquisa. É importante salientar que outras 

leituras são possíveis à medida que se trabalhe com os dados coletados As 

transcrições, apesar de parecerem, não são estáticas e permitem perceber o 

movimento que se dá pelas enunciações. 

Tive o cuidado de “estar pronto para acolher cada momento do discurso em 

sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa 

dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, 

apagado até nos menores traços escondidos bem longe dos olhares” (FOUCAULT, 

2002, p. 28). Com esta referência pude ir tecendo, a partir de supertópicos, a forma 

que se configura nos capítulos seguintes, onde procuro destrinchar os subtópicos e 

as digressões observadas, configurando-os mais detalhadamente atrelados à 

história entretecida pelo grupo. 

As matrizes construídas a partir dos encontros dos grupos se caracterizaram 

formando os seguintes supertópicos dentro do Contexto relacional do Grupo de 

Estudos: 

1- Formação Inicial 

2- Ensino e aprendizagem de Matemática 

3- Subsídios teóricos 

4- Produção de uma atividade de Matemática envolvendo multiplicação 
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Nas figuras que se seguem podemos visualizar os encontros que foram 

gravados e transpostos para as matrizes de análise e que chamarei de atos, atos por 

compreender que nós participantes fomos protagonistas de uma ação, criamos um 

enredo, empresto do teatro, portanto, tal denominação. Nestas figuras podem ser 

observadas a representação do contexto relacional, dos supertópicos, dos 

subtópicos e das digressões que emergiram nas enunciações: 

 
Fig.1 

Dia 29 de novembro de 2003 
PRIMEIRO ATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizando como contexto relacional o Grupo de Estudos, onde se 

inserem as possibilidades de relações permitidas no grupo, neste encontro do dia 29 

de novembro o Tópico Discursivo centrou-se em “Histórias da formação inicial”,  

sendo caracterizados os subtópicos que são elencados na figura 1. As digressões se 

referem indiretamente de alguma forma a atuação profissional das professoras nos 

possibilitando perceber a ênfase que é dada à discussão da prática de sala de aula. 
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Como imaginam que o aluno percebe 
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Razões dos alunos chegaram na 5ª 
série com “dificuldades” em 
Matemática 

Discussão dos conteúdos do 
programa Problemas na prática escolar 
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Fig.2 
Dia 14 de fevereiro de 2004 

SEGUNDO ATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo encontro se caracterizou por ser aquele em que as professoras 

puderam falar sobre suas práticas já realizadas. Obteve-se  uma grande quantidade 

de subtópicos em função da diversidade e da riqueza de aspectos que a prática 

provoca e as digressões são relacionadas aos debates que surgem na dinâmica do 

grupo. 
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Subtópico 7 
Problemas na prática 
escolar 

Subtópico 8 
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Subtópico 4 
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Subtópico 9 
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Fig. 3 
Dia 6 de março de 2004 

TERCEIRO ATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No encontro materializado na figura 3, houve um movimento diferente do que 

vinha ocorrendo, foi a única vez em que eu me coloquei como coordenadora das 

discussões, pois apresentei os textos de Educação Matemática, escolhidos por mim, 

que leríamos deste encontro em diante. Este fato que pode ser visualizado 

comparando a figura 3 com a figura 1, 2 e 4 referentes aos outros encontros aqui 

trabalhados. Este encontro caracterizou-se por um diálogo bem mais restrito do que 

vínhamos enunciando e que, conseqüentemente, impediu o surgimento de 

subtópicos, bem como de digressões, na intensidade e diversidade que vínhamos 

observando.    
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Fig. 4 
Dia 26 de março de 2004 

QUARTO ATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O encontro caracterizado na figura 4 foi o mais rico em diversidade, em 

função de estarmos realizando uma atividade referente à operação de multiplicação 

que deveria ser  finalizada em um texto escrito. Isso permitiu que entrassem em jogo 

as relações que as professoras fazem da Matemática com sua forma de utilização 
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envolvendo  
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Subtópico 1 
Como imaginam que o 
aluno percebe a 
Matemática 

Tópico 
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escrita de 
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pedagógica 

Subtópico 2 
Estratégias de ação – 
práticas pedagógicas 

Subtópico 7 
Discussão dos conteúdos 
do programa 

Subtópico 5 
Problemas no cotidiano 
escolar 

Subtópico 6 
Tensão entre o público e o 
privado 

Subtópico 4 
Relação com o saber 
(aluno-saber 
 

Subtópico 8 
Concepções de ensino-
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Subtópico 3 
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mantenedora 

Subtópico 9 
De que Matemática 
devemos tratar em sala de 
aula 

Subtópico 10 
Relação com os pares 

Neste dia as digressões se caracterizaram por comentários todos 
direta ou indiretamente ligados à produção da atividade, 
salientando que eram comentários bem humorados com relação às 
situações vividas dentro e fora das salas de aulas 
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em sala de aula, as compreensões que possuem a respeito do processo de ensino-

aprendizagem e a condição de trabalho que possuem em suas instituições de 

ensino. 

Somente após visualizar as quatro matrizes dos diferentes encontros é que 

pude ir extraindo dos registros os temas a serem desenvolvidos no texto 

apresentado nos capítulos a seguir, sob a designação de atos, que retratam 

aspectos da história do grupo e suas características, permitindo assim que, de uma 

forma palpável, se exteriorizasse o movimento das enunciações, capturando-as 

entre os subtópicos elencados. Isto me permitiu visualizar, através das figuras, o 

movimento que ocorre entre a sensibilidade e a razão entremeado por diferentes 

fatos discursivos que emergem, se articulam e se dispersam à medida que as 

relações são estabelecidas.  

As professoras, em seus enunciados, refletem e refratam a realidade vivida 

nas suas salas de aula, dando consistência a este movimento que ocorre entre a 

sensibilidade e a razão. Ao dizerem de si, revelam nuances de sua subjetividade, 

dos seus conceitos internalizados e subjetivados pelas suas práticas sociais. Este 

movimento que se manifesta é o movimento do psíquico que se concretiza e se 

exterioriza pela narrativa, pois, ao narrarem-se precisam organizar o vivido de uma 

forma que o interlocutor encontre referência no dito. Encontramos estas nuances 

tanto nos subtópicos como nas digressões, que, ao surgirem, vêm à tona, de modo 

geral, sem as censuras prévias que regulam a maioria dos enunciados. 
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OS ENCONTROS: BASE DE NEGOCIAÇÕES 
 

 
De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse 
de si mesmo apenas a aquisição dos conhecimentos e 
não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o 
descaminho daquele que conhece? (Michel Foucault) 

 

  

O processo de aquecimento 
 

Após fazer contato no Núcleo Regional de Irati, com a representante da 

equipe pedagógica que atende a área de Matemática, estabeleceu-se uma data para 

que houvesse um primeiro encontro. Combinamos que seria a partir de um convite 

feito através de um informe deste Núcleo Regional para todas as escolas e que o 

encontro aconteceria em um sábado pela manhã. Assim feito, nos encontramos em 

25 de outubro de 2003, em um Sábado. Estivemos reunidos das 9h às 12h e no teor 

do convite indicou-se que a reunião era para organizar um possível grupo de 

estudos em Educação Matemática.  

A cidade de Irati, no Estado do Paraná, é sede de um dos 32 Núcleos 

Regionais da Secretaria de Estado da Educação e é uma região essencialmente 

agrícola. Possui aproximadamente setenta professores de Matemática. Para este 

encontro foram chamados professores de todo município e de mais uma cidade da 

região conforme decisão do Núcleo regional que fica a 50 Km chamada 

Prudentópolis. 

Na data prevista trinta e um professores atenderam ao chamado realizado, 

todos professores e professoras de Matemática do Ensino Fundamental e Médio, 

vinculados à rede estadual, sendo que deste total três eram de Prudentópolis. 

Esteve presente, neste dia, o coordenador do Ensino Médio da época como 

representante da Secretaria Estadual de Educação (SEED). 

Neste primeiro contato não utilizamos o gravador, pois a tentativa era 

mobilizar os professores a participarem do grupo de estudos. Idealizamos as falas 

de forma que o tempo destinado ao coordenador do Ensino Médio e a minha fosse 
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equilibrada: ele ocuparia o tempo do início até o intervalo e, depois disto, eu 

apresentaria a minha proposta de trabalho. 

   As coisas não aconteceram da forma prevista: quando os professores se 

encontraram frente a frente com um representante da SEED, aproveitaram para 

expor suas dúvidas, angústias e questões a respeito das políticas públicas do 

governo de Estado que, no momento deste encontro, estava no seu 10º mês de 

atividade, sendo, portanto, ainda muito novo para todos. 

Analisamos que, naquele momento, deveríamos permitir que ali se 

esgotassem algumas das questões aumentando, assim, o tempo previsto para a fala 

do representante da SEED, que, inicialmente, deveria ocorrer na primeira parte da 

manhã. Os professores presentes fizeram diversas perguntas a respeito de aspectos 

administrativos, que estão direta ou indiretamente ligados à sua atuação em sala de 

aula, como questões a respeito da possibilidade de concurso público para efetivar 

aqueles que eram contratados pelo Estado, questões de distribuição de aulas, 

capacitações, reajuste salarial, entre outras questões. Neste momento, houve 

reclamações e colocações das mais diversas, sendo que cada questão apresentada 

acabou tendo alguma resposta do representante da SEED, ainda que nem todas 

fossem da sua alçada de decisão.  Sua intenção, porém, foi de mostrar a 

disponibilidade de se estabelecer um diálogo, durante este governo, com os 

professores da rede estadual.  

Pudemos observar entre os regimes de verdade que regulam os enunciados 

dos professores, que os inserem em determinada ordem do discurso, e que nos 

remetem a pensar e perceber o que faz com que aqueles enunciados sejam ditos ali 

e não em outro lugar e, ainda, porque aqueles e não outros em seu lugar 

(FOUCAULT, 2002-b). Emerge nos enunciados, de forma explícita e/ou implícita, a 

idéia de que as soluções vêm de alguém que está no poder, prática social esta que 

caracteriza uma determinada forma de ser e agir no mundo, configurando-se sujeitos 

que dependem, muitas vezes, de decisões externas, daquele que está no comando. 

Este fato se contrapõe à perspectiva de se estabelecer uma relação entre professor 

e aluno de forma que venha a se configurar como uma prática social onde ambos 

atuem como indivíduos críticos e capazes de interferirem ativamente nos caminhos 

da sua comunidade. 
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Outro aspecto relevante foi, em determinado momento, após 

aproximadamente duas horas de diálogo, uma professora dizer: Eu acho que estas 

questões administrativas não devem ser tratadas aqui, eu vim aqui para fazer 

cálculo! Essa fala representa o que estava no imaginário de, provavelmente, alguns 

dos presentes, exteriorizando-se e adquirindo uma forma material no enunciado da 

professora.  

 O fato de se pensar que refletir e estudar sobre as práticas pedagógicas do 

ensino de Matemática é realizar cálculos, vem impregnado de uma formação 

discursiva que podemos relacionar com os enunciados que ouvimos no cotidiano, 

independente do sujeito que os enuncia e do lugar social em que ele se encontra: 

Bom em Matemática é aquele que realiza cálculos de maneira rápida. A Matemática 

é exata, por isto devemos ensiná-la passo a passo para que o aluno entenda seus 

cálculos.  

 Na segunda parte do encontro, durante a minha fala, fiz o convite aos 

professores para participarem do grupo de estudos, para refletirmos a partir das 

práticas pedagógicas e tentarmos, juntos, construir um grupo de estudos em 

Educação Matemática, que poderia ou não se configurar, dependendo de nossa 

ação, capacidade de mobilização e de superação das dificuldades que se 

apresentariam no decorrer do caminho. Expliquei que estaríamos vinculados à 

Universidade a que pertenço, a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, 

como um projeto de Extensão Universitária e que, ao final de cada ano, teríamos um 

certificado de participação nas atividades que viéssemos desenvolver.  

Tentei deixar claro, nessa fala, algumas de minhas expectativas: a questão da 

pesquisa que eu pretendia desenvolver, que eu procuraria olhar como nos 

colocamos em relação, como nos configuramos ou não enquanto Grupo de Estudos, 

o que enunciaríamos ali, quando discutíssemos a nossa prática, qual a visão 

subjacente que surgiria acera da educação, que Matemática achamos que deve ser 

trabalhada na escola, entre outras crenças e concepções que carregamos do que 

seja ser um bom professor ou professora de Matemática. 

Apresentei algumas outras experiências que poderiam nortear nosso trabalho, 

como as do Grupo de Sábado da Unicamp, que já se reúne há vários anos, 

integrado por professores da Universidade e do Ensino Fundamental e Médio, que já 

possuíam publicações a respeito das suas reflexões e de pesquisas sobre aspectos 
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da sua constituição. Procurei apresentar algumas destas publicações2, neste 

encontro, afirmando que o grupo que pretendia formar a partir daquele encontro 

poderia, também, chegar a alguma publicação e até servir como uma referência para 

outros grupos que estivessem buscando alternativas para a formação continuada. 

Apresentei a idéia de professor reflexivo (ZEICHNER, 1993, 2003) afirmando 

que eu, particularmente, acreditava muito na possibilidade de transformações a partir 

da reflexão dos professores sobre as práticas realizadas em sala de aula, em 

situações de grupos de estudos, e que isto, ao meu ver, daria condições para que 

nós – professores e professoras – ali presentes, além de podermos refletir sobre as 

práticas de sala de aula, pudéssemos, depois disto, participar mais ativamente da 

elaboração dos projetos político-pedagógicos, das políticas públicas, da confecção 

de currículos e, além disso, a possibilidade de continuarmos nossa formação em 

uma pós-graduação, entre outras atividades que se referem à educação como um 

todo, em função do grupo poder tornar-se um espaço para reflexões acerca daquilo 

que nos envolve dentro da educação.  

No momento final, todos os presentes, movidos pela fala do representante da 

SEED, que incentivava a produção de textos dos professores com o propósito de 

capacitação e ascensão profissional, resultante de uma política pública de formação 

a ser implementada, naquele ano, pelo Departamento do Ensino Médio, optaram por 

ficar no grupo. Este fato me surpreendeu, porque a minha previsão era de trabalhar 

com até dez professores, mas da maneira que as coisas ocorreram, e a forma que 

iniciamos a discussão, decidi deixar que todos se colocassem como futuros 

participantes, imaginando que, ao longo do processo, teríamos desistências. Assim, 

marcamos o segundo encontro, que iniciaria o debate à luz de textos3 escolhidos 

previamente por mim, que estava, ainda neste momento, agindo como coordenadora 

deste grupo.  

Assim, nos preparamos para o próximo encontro e primeiro do Grupo de 

Estudos, que descrevo a seguir e seria o único encontro no ano em que nos 

encontrávamos, pois estávamos em período de finalização do ano letivo e decidimos 

                                                 
2  Por trás da porta que matemática acontece, Histórias de aulas de Matemática. Organizados pelo GEEMPA 
sob a coordenação dos professores Dario Fiorentini e Maria Ângela Miorim 
3 As três crises na Matemática: O Logicismo, o Intuicionismo e o Formalismo (Ernest Snapper) Trad. João 
Pitombeira de Carvalho. 
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que faríamos os primeiros contatos para encaminharmos o grupo por todo o ano de 

2004. 

Portanto como já disse anteriormente chamarei de “Atos” estes encontros, em 

função de considerá-los como momentos em que nos colocamos como 

protagonistas de uma ação, para muitos inédita, de trabalho que construiríamos a 

cada passo que pudéssemos dar, uma construção resultante da experiência do 

grupo, sem planos pré-determinados, a não ser a busca de um espaço de 

interlocução que nos permitisse dialogar sobre as experiências de práticas 

pedagógicas em salas de aula na disciplina de Matemática, criando assim, uma 

história em que em que nos enredamos a medida que caminhávamos. 
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O PRIMEIRO ATO 
 
 
Eu acho que é ler mais, porque acho que o grupo 
vai incentivar a ler a parte de fundamentação 
teórica, que no dia a dia a gente não lê... 
 

 

 Neste encontro, do dia 29 de novembro de 2003, as professoras 

relataram suas experiências de formação inicial, uma a uma, de forma que todas 

pudéssemos nos conhecer, ainda que o grupo fosse, em sua grande parte, 

composto por professoras que já haviam se encontrado em atividades propostas, em 

diferentes momentos, pelo Núcleo Regional de Educação.  

Nestes enunciados, foi possível perceber questões que se constituiriam nos 

subtópicos que se referiam à formação inicial, sendo que cada uma delas descreveu 

onde cursou a Universidade, se cursou especialização, trazendo para a conversa os 

temas em que se debruçaram para realizarem suas monografias. Destas 

professoras, apenas três ainda não tinham especialização, porque depois da 

formação inicial não havia sido ofertado, na região, nenhum curso onde pudessem 

realizar seus trabalhos, sendo indicado que no próximo ano participariam de um que 

seria ofertado. Foi considerado aqui, portanto, como tópico discursivo, as histórias 

da formação inicial, pois foi a partir das colocações das suas formações que se 

delineou o tema que acabou sendo o regulador dos enunciados.  

A partir disso identificaram-se os subtópicos, que surgiram entremeando as 

histórias de cada uma, começando pelo relato da formação inicial, a relação com os 

pares, estratégias de ação para as práticas pedagógicas, relação com a Instituição 

de ensino e relação com a instituição mantenedora (SEED), relação com o saber, 

grupos de discussão – importância e dificuldades. Ficaram delineadas como 

digressão as seguintes questões: como imaginam que o aluno percebe a 

Matemática, razões dos alunos chegarem na 5ª série com “dificuldades” em 

Matemática, problemas na prática escolar e discussão de conteúdos do programa. 

Neste dia estavam presentes 13 professoras que haviam estado no encontro 

inicial. Imaginei, pelo número reduzido de participantes, que a razão da desistência, 

havia sido a inserção da leitura do texto “As três crises na Matemática”, proposto por 
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mim, e que pudesse ter sido uma indicação inadequada para aquele momento, 

considerando que os textos escolhidos apresentavam um grau de complexidade que 

pareceu, naquela situação, estar além das condições de leitura do grupo.  

 Questionei, já no início, a possibilidade desta desistência ser em função da 

possível inadequação na escolha do texto. Naquele momento, esta dificuldade, 

pareceu-me ser a razão da desmobilização de alguns professores, mas em conversa 

com a representante do Núcleo Regional de Educação, no interior do grupo, percebi 

que este fato não foi relevante, uma vez que somente as treze professoras 

presentes tiveram acesso ao texto, pois só após decidirem participar é que foram 

informadas sobre quais eram os textos que estavam disponíveis, para serem 

retirados, em uma fotocopiadora específica da cidade. 

 Embora esta escolha não tivesse sido a razão da desmobilização do grupo, 

ficou confirmada a inadequação do mesmo para este encontro, por meio da fala de 

uma das professoras logo no início do segundo encontro: é um texto que pouco 

compreendi... Meu marido que é da história leu e disse que não era tão 

complexo... Mas é um texto da Matemática... Nenhuma das participantes 

presentes, neste dia, demonstrou algum prazer com a leitura, bem como ninguém 

pareceu realizar alguma ligação com as questões que havíamos proposto.  

Algumas constatações feitas pelas professoras fizeram emergir este fato que 

é, de certa maneira, uma dificuldade que elas sentem necessidade de superar, 

podendo ser confirmada entre as vozes enunciadas o seguinte: 

  

Nós não estamos acostumados a nos reunir e ler, passamos pela graduação, 
pela especialização, e ainda não conseguimos ler e compreender o que 
lemos, nem da nossa área mesmo, a mesma coisa que reclamamos de 
nossos alunos, que eles não compreendem [...] sabemos calcular, e calcular, 
e isto é que imaginamos quando falamos em Matemática.  
 

 

Aqui a reflexão se fez presente e levou as participantes a reverem situações 

do cotidiano da escola, transpondo a situação que estávamos vivendo. O aluno é 

levado a realizar suas atividades e, em muitos casos, sem ter uma compreensão 

adequada daquilo que faz. Isto, de certa maneira, é compartilhado pela professora 

em situação de cumplicidade velada, pois não conseguimos construir, em vários 
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momentos, uma relação de ensino e aprendizagem com nossos alunos, em função 

de que são coisas que nós não fazemos em nosso cotidiano, não possuímos esta 

experiência, considerando a experiência da forma que LARROSA (2002) nos 

apresenta, como sendo um processo que se vive e não se ensina, como se fosse 

algo que pudesse ser dado como um objeto de troca, mas sim como algo que se 

constrói na experiência da relação que ocorre entre o professor e o aluno.  

 Um dos temas que surgiu logo no início da escuta das gravações foi o 

enunciado que discorre sobre o porquê das crianças chegarem às quintas séries 

sem interesse pela Matemática, afirmando que este desinteresse seria proveniente 

das séries iniciais. Este enunciado indica que, o problema, pode ser causado pela 

professora destas séries em razão das mesmas não saberem Matemática, por 

serem formadas geralmente em cursos de Pedagogia e de Formação de 

Professoras no nível médio de ensino.   

Os enunciados das professoras do Grupo de Estudos revelam que elas 

imaginam que os alunos não sabem o porquê de se estudar Matemática. Este 

enunciado discursivo que atribui o problema sempre às séries anteriores é 

comumente percebido nas falas dos professores que provavelmente idealizam o 

conhecimento Matemático como sendo cumulativo e que precisa ser “dado” em 

etapas distintas e subseqüentes, não percebendo possibilidade de circularidade do 

currículo, fazendo, muitas vezes, com que a professora acabe atribuindo o fracasso 

escolar ao trabalho desenvolvido nas séries anteriores, e não ao trabalho que vem 

sendo desenvolvido na série em que está trabalhando. 

Aparece recorrente nas falas a importância que teve, para cada uma das que 

já possuíam, o título de especialista. O momento da especialização configura-se 

como um espaço-tempo rico e privilegiado de formação, onde elas puderam se 

aprofundar em temas mais específicos, através da troca proporcionada pelo diálogo 

com seus pares e com professores, ficando evidente com esta fala “o que mais me 

ajudou foi a conversa com os professores, inclusive eu ia a Universidade e 

pedia ajuda direto a eles”.  

Salientando ainda que, nos enunciados, aparecem de forma explícita a 

questão da busca pela formação continuada naquele momento em que viviam, como 

um processo conduzido pela necessidade da escrita das monografias, a que se 

referiam, concluem que em função da necessidade de terem que dar uma forma de 
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texto aos seus trabalhos acabam tendo um crescimento evidente nas suas análises 

sobre as práticas pedagógicas que fazem uso em seu cotidiano como podemos 

observar a seguir: 

 

Fiz uma pós em Batatais, apesar do governo não ter reconhecido, foi muito 
bom porque a gente cresceu muito, e o tema da minha monografia foi 
“Problema”. Os problemas na Matemática, foi difícil eu escrever a 
monografia [...] o que mais me ajudou foi Didática da Matemática do 
Estudante, Revista do Professor de Matemática, ali tinham muitos temas que 
colaboraram. 
 

 Neste sentido a troca, entre os iguais é uma experiência que sempre vem 

acompanhada de uma conotação positiva, as professoras afirmam que se tivessem 

oportunidades mais freqüentes de estarem com seus pares, provavelmente seus 

trabalhos com seus alunos seriam enriquecidos e muito mais proveitosos.  

A solidão profissional acarreta desconforto, isolamento e uma produção mais 

limitada aos aspectos formais da disciplina e da atividade docente. A associação da 

criação ao ato conjunto, relacional, possibilitado nos espaços de trocas entre os 

pares, concretiza-se no enunciado a seguir que se refere ao trabalho que uma das 

professoras teve para desenvolver estratégias problematizadoras em sala de aula: 

 

foi uma turma que trabalhou diferente lá na frente, só que por ser um serviço, 
serviço mesmo, eu acabei abandonando, não fiz nas séries seguintes, já 
pensei em voltar a fazer novamente, mas [...] você pesquisar exercícios, 
coisas assim que fossem dentro do conteúdo  [...] essa busca de material e o 
tempo que você tem para preparar isto. Porque talvez se fosse um grupo 
maior, talvez fosse mais fácil do que uma só. 

  

 Nesse enunciado observamos ainda que, as professoras, consideram muito 

trabalhoso buscar sozinhas diferentes formas de trabalho, que se configura quando 

enfatiza que foi um “serviço, serviço mesmo”, isso indica que o trabalho efetivo de 

criação em sala de aula de diferencia sensivelmente da perspetiva de um professor 

que elabora suas aulas baseado em um material pronto, considerado uma coisa fácil 

que acaba sendo uma mera reprodução de passos previamente estabelecidos. 

Aliada a essa questão os enunciados revelam que as professoras possuem 

problemas de relacionamento entre seus pares, que se agravam em função do 

distanciamento provocado por alguns grupos fechados dentro das instituições. 
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Demonstram que é comum um professor querer suplantar o outro se utilizando das 

amizades e relações externas a instituição de ensino, mostrando, não raras vezes, 

que a competência profissional passa a um segundo plano como no enunciado a 

seguir: 

 

Eu saí há uns dez anos de lá e me formei o ano passado, então mesmo sendo 
nascida lá eu sei bem o que é aquela recepção, queira ou não queira eu sou 
ser humano e eu não agüento, muitas pessoas chegavam a falar na minha 
cara, na minha frente: Oh! Professor pegue aula para não sobrar. Sabe eu 
criei uma barreira com vários professores ali da minha área, que eu sei que 
não consegui ultrapassar ainda. 
 

Isso nos permite reafirmar que o trabalho em grupo é sempre percebido como 

mais gratificante pelas professoras, inclusive com referências a outros lugares em 

que trabalharam e sentiam que isso era valorizado “Eu tinha muitas amizades 

com professores, principalmente da nossa área, a gente se ajudava, e não 

tinha nenhum querendo ferrar com o outro.” 

As falas revelam, ainda, um entendimento de que o aluno responde 

mecanicamente e que não raciocina ao dar suas respostas, “eles não têm 

consciência da resposta, eles não têm mais noção da pergunta, com o que 

estão respondendo, é tão mecânico...” Elas enunciam, ainda que sem muita 

clareza, que este fato está ligado à forma de trabalhar os conteúdos previstos no 

programa “eles não analisam a resposta da situação, são coisinhas simples 

assim, isto eu ainda tenho trabalhado, mas não como eu fiz naquele ano 

que trabalhei com muitos problemas”. 

Aliada a todas as questões levantadas neste encontro percebemos que é 

recorrente, ao explicitarem suas histórias de formação, a preocupação com os 

alunos, pois percebe-se nos enunciados como elas, professoras, imaginam que o 

aluno percebe a Matemática como uma atividade cheia de “problemas” de difícil 

solução e que chegam nas séries finais do Ensino Fundamental sem saberem 

dialogar com a Matemática proposta pela escola, citam que o problema “é o 

mesmo. Interpretação! [...] alguns alunos não sabiam pensar, não é que eles 

não saibam pensar, é que eles têm uma preguiça muito grande”. Aqui 

percebemos que à fala das professoras se misturam as idéias presentes na cabeça 
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das pessoas de modo geral. Atribuir-se o problema do aprendizado da Matemática 

ao aprendiz e não necessariamente àquele que ensina.  

O fato da constante busca por estratégias de ensino, percebida na ação 

dessas professoras, não vem diretamente acompanhada de entendimento de que 

isso deve estar aliado ao ato de ensinar. A percepção de que o aprendizado se dá 

na relação e que nós aprendemos em diálogo com o outro parece diluir-se quando 

elas atribuem ao aluno, algumas vezes, isoladamente o compromisso com o 

fracasso do ensino 

 Elas deixarem transparecer, aos poucos, que o fracasso bem como a situação 

de aprendizagem estão em relação com a prática pedagógica desenvolvida, porém 

essa consciência, muitas vezes, se anula no interior do discurso hegemônico da 

atualidade que afirma que saber Matemática está ligado à quantidade de conteúdos 

que se apresenta, às respostas certas atribuídas aos exercícios de memorização e 

ao “bom” aluno que cumpre todas as suas tarefas e exercícios de fixação da matéria, 

aspectos estes ainda tão presentes em nossas salas de aula, impedindo, muitas 

vezes, que a reflexão sobre a prática ocorra individualmente.   

 De certa forma, uma angústia toma conta das professoras quando se 

deparam com estas questões: o grupo se caracteriza por professoras que, ao 

refletirem sobre seu trabalho, percebem que precisam criar, a partir do cotidiano 

escolar, espaços de discussão debates e estudos. Neste sentido nosso grupo vem 

se fortalecer em função de representar esta possibilidade, confirmada neste 

enunciado: “Eu acho que é ler mais, porque eu acho que o grupo vai 

incentivar a ler a parte de fundamentação teórica que no dia a dia a gente 

não lê.”  

Esta característica do grupo de professoras que buscam descobrir 

continuamente formas onde o aluno tenha uma melhor compreensão da Matemática 

escolar, “procurando desenvolver atividades um pouquinho diferenciadas, 

resolução de problemas, uns tipos de jogos”, pareceu-me, desde o princípio, um 

dos fatores agregadores do grupo, de forma que as minhas intervenções foram 

sempre no sentido de mostrar-lhes a nossa capacidade de produzir conhecimentos e 

da possibilidade de nos tornarmos uma referência, futuramente, quando se 

realizassem debates sobre esta modalidade de formação continuada, a de Grupo de 
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Estudos dada a diversidade de ações pedagógicas percebidas nos relatos das suas 

práticas. 

 O currículo, a distribuição dos conteúdos e o livro didático foram temas 

recorrentes, neste encontro e podemos considerar aqui, tais temas, como digressões 

ligadas ao conteúdo tratado. O que aparece é a crítica sobre alguns livros escolhidos 

que acabam mais “atrapalhando” do que servindo como um apoio às atividades de 

sala de aula.  

Percebemos, nesta reflexão, que as professoras do grupo, na sua maioria, 

não se apóiam no livro didático como única fonte de trabalho, pois afirma aproveitar 

“as respostas que os próprios alunos davam”, “eu tenho uma tendência a 

trabalhar coisas diferentes”, demonstram uma preocupação com os diferentes 

temas que são propostos para serem trabalhados na disciplina de Matemática, 

inclusive a Geometria, que em muitos livros ainda é apresentada somente no final do 

ano letivo, afirmando que “a Geometria é deixada de lado”, “a última matéria 

do livro. O último conteúdo do livro é Geometria”. Porém afirmam que isso, 

apoiar-se unicamente no livro didático, é um fato que ocorre regularmente dentro das 

escolas.  

Ainda quanto ao livro, dizem não ter, muitas vezes, acesso aos pareceres do 

MEC sobre eles, ficando com pouco tempo para escolhê-los, por desconhecerem os 

lançamentos que são encaminhados para a escolha de cada escola e por que o 

Núcleo Regional de Educação, através de sua representante, conduz a reunião com 

a intenção de escolher um livro único no município, descaracterizando a idéia inicial 

da Secretaria de Educação de que a escolha deveria ser efetuada pelos 

professores, em suas escolas, em conjunto com as suas equipes pedagógicas, de 

acordo com as peculiaridades de cada instituição escolar. 

 Outro ponto relevante, neste dia, foi quando tentamos definir nossas 

atividades para o ano de 2004, uma vez que nos encontraríamos, novamente, em 

fevereiro. Como ficamos, em função dos diálogos que se estabeleceram, bastante 

ansiosas para produzirmos alguma coisa, tentamos definir que começaríamos a 

partir de nossos planejamentos para o ano seguinte: cada uma escolheria uma série 

e desenvolveria as ações pedagógicas que elaborasse. Essa idéia de 

encaminhamento, inicialmente apresentada por mim, pareceu-nos interessante, 
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porém as professoras se referiram a isso como um fato difícil porque algumas delas, 

naquele momento, possuíam um vínculo com o Estado que não era seguro, e, 

portanto, elas não saberiam que turmas pegariam ou até mesmo se pegariam 

turmas.  

Neste momento, surgiram diversas enunciações que nos revelaram a 

necessidade da realização de concurso público, como uma forma de obtermos 

continuidade nos trabalho e no grupo, uma segurança para as professoras, que, por 

sua vez, poderiam se organizar para realizarem estudos dentro de cada escola, 

permitindo uma continuidade necessária para que ocorra a constante avaliação e 

reorganização do trabalho realizado.  

 Confirmamos esta situação ao observarmos o enunciados “Faz sete anos 

que trabalho em uma escola e este foi o primeiro ano que foi feito uma 

reunião pedagógica, porque até agora eu nunca tinha participado de uma 

reunião, porque sempre a distribuição de aula acontecia depois...” 

Percebemos, aqui, que é necessário que haja políticas públicas comprometidas com 

a Educação, que os detentores do poder decisório visualizem tais mazelas e 

permitam, através de políticas públicas coerentes, que ocorra a participação de 

todas as professoras e professores de cada escola nas semanas pedagógicas que, 

na sua função inicial, existem para permitir a discussão dos professores na definição 

de seus objetivos em conjunto com o corpo docente que trabalhará durante o ano 

letivo na escola. 

A solução para o descrito acima parece simples e óbvia: a existência de 

concurso público para a contratação de professores efetivos para o quadro funcional 

do Estado do Paraná, mas pelos enunciados das professoras não era o que vinha 

acontecendo até então. O ideal de começar as aulas com o corpo docente completo 

e reunido para traçar em conjunto de maneira refletida os objetivos gerais da escola, 

ainda se apresenta como um sonho a ser construído coletivamente. 

 Nas vozes enunciadas, a mudança constante das diretrizes educacionais 

indicadas pelos diferentes governos ainda acontece sem a participação do professor 

que, por sua vez, fica alheio a estas alterações Percebemos isso ao observar os 

enunciados que se referem às mudanças efetivadas por este novo governo: afirmam 

que agora que sabem o que são competências e habilidades não podem mais usar 
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estes termos. Desconhecem, na grande maioria, que as diferenças entre as políticas 

que delineiam as diretrizes são epistemológicas e que trazem em seu bojo as 

diferentes compreensões de como o sujeito conhece o mundo que o cerca. Isto fica 

evidente nos enunciados: 

 

... porque competências e habilidades não é para se trabalhar mais... ,  ...e 
ainda nós temos que mudar todo o projeto político-pedagógico, não, não 
agora, nós vamos fazer isso no início do ano...,  ...impossível, impossível...,  
mudar porque estão todos sobre competências e habilidades, e isto não se 
registra mais...  
 
  
Esta mudança é, para muitas, um fato sem fundamento: “por que falar em 

competências e habilidades muda? As mudanças, de cima para baixo, 

constantes em nosso ambiente educacional, provocam uma surpresa nas 

professoras e causam uma inquietação que pode levar a uma confusão: fazem com 

que os professores procurem, muitas vezes, utilizar palavras que agora são “aceitas” 

mas das quais dificilmente compreendem, de imediato, o significado e as razões de 

tais  mudanças. Isto  modifica os relatórios e planejamentos que são feitos a pedido 

da Mantenedora ou do Núcleo Regional, em escritos realizados com o que se 

“aceita”  no momento, provocando a disparidade entre o discurso e a prática, uma 

vez que esta última, por sua vez, para ser alterada, exige transformações de outra 

ordem no ser humano envolvido. 

 Uma evidência, neste encontro, foi a respeito da necessidade da troca entre 

os professores que se alternam com as turmas nos diferentes anos letivos, inclusive 

a necessidade de se deixar registrado como as turmas concluíram o trabalho na 

disciplina de Matemática. Ressalta-se que este registro não deve se basear em 

notas, mas no processo vivido pelos alunos e pela professora, de modo que o 

professor que vai começar o ano letivo posterior possa definir seu planejamento a 

partir dos trabalhos realizados anteriormente: “Veja bem, se no final do ano cada 

professor deixar escrito o que ficou, até onde ele foi, porque se for o mesmo 

professor tudo bem, mas se for outro que pegará as aulas, ele já sabe de 

onde começar”. Mais uma vez percebemos a importância do trabalho em equipe 

desenvolvido pelas professoras em suas escolas, que possibilite a troca entre os 

docentes, sendo explicitadas, inclusive, indicações  de prosseguimento das 
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atividades de um ano letivo para outro de forma que seja articulado o ensino para 

além das séries. Aqui observamos mais um argumento para a realização de 

Concurso Público, a continuidade só pode ser contemplada, se os professores 

puderem definir seu trabalho individualmente e com a equipe em que estão 

inseridos. 

 Terminamos este encontro discutindo o que apresentaríamos umas às outras 

nos próximos encontros, ficando decidido que cada uma escolhesse uma 

experiência bem sucedida de sala de aula que gostaria de compartilhar com o grupo, 

dizendo porquê foi prazerosa e como foram os resultados. Definimos que 

trabalharíamos, a partir de então, durante os dias de semana, porque aos sábados 

seria difícil para muitas, e impossibilitaria a participação de duas professoras que 

estariam iniciando suas especializações no ano de 2004. Combinamos que as 

horas-atividade destinadas para a preparação de aulas seria utilizada para este fim, 

e que deveriam ficar agregadas em um determinado dia que, conforme combinamos, 

seria nas quartas-feiras. Isto feito terminamos o encontro com muitas expectativas 

de realizações para o próximo ano que brevemente se iniciaria. 
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O SEGUNDO ATO 
 

 
E às vezes a gente olha e diz assim: nossa, mas eu já 
fiz isso! Mas não escreveu! 

 

 

O encontro, realizado em fevereiro de 2004, caracterizou-se por ser o espaço 

que criamos para compartilharmos experiências bem sucedidas de sala de aula, 

conforme havíamos combinado quando estivemos juntas pela última vez. 

Configurou-se, assim, o seguinte tópico discursivo: Relação do professor com o 

conhecimento matemático escolar na prática pedagógica.  

As participantes relataram, para o grupo, algumas experiências de práticas 

pedagógicas, já realizadas, procurando enfatizar aquelas mais significativas em que, 

além da satisfação pessoal, tenham observado um envolvimento satisfatório dos 

alunos nas atividades. 

Emergiram dos enunciados os seguintes subtópicos: práticas pedagógicas, 

relação com os pares, como imaginam que o aluno percebe a Matemática na relação 

com as atividades, estratégias de ação em sala de aula, relação com a Instituição de 

Ensino e a Mantenedora, relação com o saber (conhecimento matemático escolar), 

problemas na prática escolar, professor autor de seus textos, discussão de 

conteúdos e relação com outras disciplinas. Ficaram identificadas as seguintes 

digressões: situações de surpresa com a reação dos alunos, importância dos cursos 

de capacitação na formação continuada e idéias que surgiram a partir do 

compartilhar de experiências.  

 

 

“Mas sabe quando você volta de um curso, vê tudo aquilo e diz: tenho que 

fazer isso, é maravilhoso!” 
 

Neste dia, apareceu entre enunciados de modo especial, a relação que, na 

escola, se estabelece entre os pares, observando que, em alguns casos, o trabalho 

é desenvolvido sob críticas de outros professores, ou ainda sem incentivo da parte 
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da equipe pedagógica que, muitas vezes, professores e equipe pedagógica, não 

consideram alterações na matriz hegemônica do que se supõe uma sala de aula, 

sem perceberem que estão submetidas aos regimes de verdade presentes no 

cotidiano que regulam como deve ser a atuação de um professor.  

 Os enunciados explicitam atividades pedagógicas que parecem ter sido 

pensadas a partir de informações ouvidas de outros professores, de leituras que 

foram realizadas em revistas específicas e de cursos freqüentados pelas professoras 

envolvidas.  

 Neste ponto, podemos ressaltar a importância que foi dada aos cursos de que 

participaram, e às trocas que realizaram no percurso profissional, trazendo à tona 

uma discussão que vem sendo travada nos grupos que estudam a formação 

continuada, que muitas vezes priorizam somente uma entre tantas alternativas de 

capacitação e de reflexão sobre as práticas.  

Podemos afirmar, a partir do que ouvimos neste grupo, a importância de 

atividades múltiplas e diferenciadas, tanto em espaços como este de reflexão que 

dispúnhamos naquele momento, quanto espaço para cursos que possuam a 

característica de explicar formas de atuação e de como tratar com diferentes 

conteúdos propostos pelo currículo, evidenciando-se quando dizem: “... quando a 

gente fez este curso, conversamos com muitas pessoas da UFPR em 

Curitiba”, “mas você sabe, quando a gente volta de um curso, vê tudo 

aquilo e diz, tenho que fazer, isto é maravilhoso!” 

 Aqui emerge, perante nossos olhos, a importância que os cursos de formação 

continuada, cujo objetivo em seu planejamento é: ensinar de estratégias de ação, 

têm para estas professoras e que, por sua vez, possuem características peculiares. 

A meu ver sempre pareceu que este tipo de formação, onde se ensina como fazer, é 

indicado somente para aquelas professoras que já são mobilizadas para um trabalho 

diferenciado e já possuem suas concepções a respeito do que praticam. 

Efetivamente, a mobilização para um trabalho diferenciado e fundamentado 

em posicionamentos teóricos conscientes, por si só, não é conseguida apenas pelo 

fato de se explicar aos participantes do curso conteúdos e demonstrar formas 

alternativas de ação em sala de aula, os participantes precisam estar mobilizados 

para que vivenciem a experiência do curso de forma que se transformem a partir da 
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experiência de reflexão sobre suas práticas sociais no espaço pedagógico 

(GUÉRIOS, 2002).  

Isso nos permite uma reflexão: os cursos conteudistas, baseados na 

transmissão de estratégias de ação pedagógica, a que, as professoras, se referiam 

no enunciado acima, não necessitam ser abolidos, mas sim, devem ser convidados 

a participarem deles somente aqueles professores mobilizados para tal, da mesma 

forma que devem ser pensados, para outros professores, estratégias de 

mobilização, que desencadeiem o processo de formação continuada.  

A condição de obrigatoriedade, muitas vezes atribuída aos professores em 

relação à participação em determinados eventos parece-me que é uma das causas 

principais de não se atingir diretamente os professores em tal modalidade de 

formação, a verticalidade que se impõe nessas estratégias de ação fomenta a 

esterilidade de determinados cursos oferecidos.  

Na história pessoal destas professoras de Matemática, encontramos outras 

tantas passagens, na sua formação, que desencadearam, através das práticas 

sociais estabelecidas, uma busca de formas diferentes de se tratar a Matemática 

escolar. Isto foi confirmado pelo relato das práticas escolhidas para compartilharem 

com o grupo, pois cada uma delas traz, em seus relatos, experiências que buscam 

formas efetivas de compreensão da Matemática escolar por seus alunos.  

 

 

“Nossa! Anhã ..., ele estudava, ele gostava geral, ele se achou ali. Foi bom 

para ele!” 

 
As professoras demonstram acreditar que a aprendizagem pode se tornar 

significativa através de outras práticas que não somente as propostas 

tradicionalmente. Estas professoras reagem, entretanto, não raras vezes, com 

surpresa, diante da mobilização dos alunos quando decidem diferenciar a forma de 

conduzir suas atividades pedagógicas, como constatamos: 

 

 Foi individual, alguns fizeram em dupla, mas a maioria fez individualmente e 
cada um apresentou, e foi assim de cair o queixo. 
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 Coisa que nem esperávamos, foi show de bola, eles ornamentaram as salas, 
trouxeram os materiais, o que precisava gravar, eles gravaram, tudo que 
você possa imaginar. 
Vocês precisavam ver a apresentação que eles fizeram nesta parte da 
gincana [...] quando acontece uma coisa destas eles dizem: Meu Deus! Foi 
assim, eles começam a questionar um pouco mais e a pensar como eles 
pensavam. 
E quando eu fiz o trabalho com eles, começaram a se questionar, será que 
eles já descobriram tudo que tinha para descobrir? 

 
 

 Diversas vezes percebemos entre as enunciações que elas ficaram surpresas 

diante os resultados de suas ações em sala de aula, de suas intervenções 

pedagógicas. Porém isso, isoladamente, não garante que haja, nas professoras 

envolvidas, uma reflexão a partir das ações realizadas se não houver, 

paralelamente, um espaço de interlocução que venha permitir que se reflita sobre a 

prática à luz de questões teóricas emergentes a partir destas situações vividas. O 

fato de se contarem e recontarem tais momentos profissionais permite que se 

organizem melhor os conceitos, pois ao narrar para os outros participantes do grupo, 

que questionam e interagem e, por sua vez, não são interlocutores passivos, narra-

se também para si mesmo, permitindo, ao contar suas histórias de práticas 

pedagógicas, a reconstrução e resignificação do já vivido. 

O narrar-se para si mesmo possibilita que os estados internos se exteriorizem 

e se fundamentem em posições assumidas, explicitando critérios que nos inserem 

em determinada ordem do discurso, que, pela narrativa, pode definir contornos 

conscientes destas opções. 

A surpresa que as professoras sentem ao perceber que os alunos se 

encontram no espaço da sala de aula, e que “foi bom para ele”, nos remete a 

pensar que elas ainda sentem-se inseguras em relação às práticas planejadas 

anteriormente, ficando a reação dos alunos como uma avaliação positiva do 

processo vivido, que intensifica a busca de alternativas para as suas práticas. Ao 

narrarem suas práticas, reafirmam o vivido dando-lhes, desta forma, uma nova 

percepção carregada de significados que constróem e delineiam sua ação futura 

nestes espaços. 
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“Olha a orientadora nos diz: vocês devem escrever isto...” 
 

Quando tratamos da escritura de nossas experiências, surge uma forte 

resistência ao ato de produção escrita: à medida que contavam suas histórias 

profissionais, as professoras complementavam:  

 

Só que eu não escrevi nada sobre isso, foi só um painel que eu montei. 
Eu tenho o que for de... mas eu não fundamentei não fiz nada. 
Às vezes a gente olha e diz assim: Nossa, mas isso eu já fazia! Já fiz isso! Mas 
não escreveu!   
 
 
Percebemos que todas reconhecem a importância de registrar suas 

experiências, através da escrita, mas ao mesmo tempo reconhecem que esta é uma 

prática que não possuem e que, muitas vezes, é o diferencial entre elas e aquelas 

que o fazem.   

Reconhecem que o trabalho em grupo pode ajudar a realizar tal atividade e 

contribuir para que as idéias sejam enriquecidas, pois conforme suas vozes “às 

vezes, a idéia brilhante não sai sozinha, foi porque ela discutiu com um 

monte de pessoas, dividiu com outras pessoas, tem uma idéia, mas não é 

uma idéia que nasce somente da sua cabeça, claro!” O que está em jogo, 

neste enunciado, é uma discussão epistemológica, de que a idéia nasce a partir das 

relações estabelecidas. A afirmação revela um entendimento de que nossos 

conceitos, ditos aqui como idéias, são produzidos pela relação social. 

Percebemos que se a atividade escrita não é tranqüila para a maioria das 

professoras; “Sabe como é, para a gente por no papel, não gosto de 

escrever.” “Ah! Isso é verdade, é horrível!”, “Gente, eu não consigo, eu penso 

eu não vou por...”, a possibilidade de escreverem em grupo, no grupo e para o 

grupo é uma condição que as tranqüiliza e mostra um caminho a ser trilhado.  

“Então veja bem, escrever o que a gente faz no papel e trazer aqui para 

vocês nos ajudarem a incorporar...”. A segurança e a afirmação que o grupo 

desencadeia, faz emergir a intenção de produções textuais entre as professoras 

que, a partir deste momento, provocadas, também, pelas minhas intervenções 

constantes nesta direção, sentem-se mobilizadas e passam a admitir a idéia de 
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buscarmos temas possíveis para uma investigação mais detalhada sem sentirem-se 

ameaçadas nesta situação.  

Quando dizem: “Por isso é bom fazer em grupo, ou pelo menos em 

dupla”, “Porque sozinha não sai”, fazem-me reafirmar a questão primeira de que 

nossas produções são para serem discutidas, revistas e melhoradas no interior do 

grupo, e é evidente, nas falas do grupo, a satisfação que esta possibilidade 

desencadeia:  

 

Daí é bom, daí melhorou! 
A gente sente-se mais segura! 
Porque, às vezes, você está com aquilo na cabeça, escreve... entende, mas 
outro que ler já não entende, já não fica coerente. 
 
 
Nos enunciados que se referem à Mantenedora e ao Núcleo Regional de 

Educação, percebemos que existe um descontentamento em relação a ambos 

quanto ao apoio às atividades diferenciadas. Isso, para as professoras soa, muitas 

vezes, como um descaso com as questões pedagógicas, embora elas mesmas 

relatem que os motivos são: falta de condições para que haja o deslocamento dos 

profissionais de educação que compõem a equipe que coordena as ações através 

deste órgão para visitas às escolas pertencentes ao Núcleo Regional. A mesma 

insatisfação surge quando se referem às dificuldades de acesso aos  financiamentos 

e incentivos que propiciam que as professoras participem de cursos, encontros e 

congressos específicos da área a que pertencem. 

          Aparece aqui, no entre que buscamos, um ressentimento velado que, mesmo 

justificado racionalmente, interfere no tempo presente e no tempo que ainda está por 

se constituir, provocando nas relações estabelecidas imprevisíveis e diferentes 

modos de sentir e, portanto, de ser e estar no mundo, que na maioria das vezes não 

se encontra em estado consciente. Podem compreender, mas de alguma forma, 

guardar resquícios de descontentamentos que constituirão a forma de relação entre 

as professoras, o Núcleo Regional de Educação e a Instituição Mantenedora, a 

Secretaria de Estado de Educação. 

 O dito acima é válido, também, para as relações entre os pares imediatos, 

companheiros de escola que, em muitos casos, deixam de participar de atividades 
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que deveriam acontecer em grupos interdisciplinares, conforme percebemos nos 

enunciados:  

 

Eu fiz sozinha! 
Não tive a participação dos outros... Cada um ficou... Era uma feira de 
Ciências e cada um ficou fazendo alguma coisa. 
Como eu disse, era Feira de Ciências, mas nenhum professor começou a 
fazer nada, e jogaram assim, o pessoal de Física faça isto, simplesmente 
chegou com o trabalho, a sorte é que a gente estava ... 

 

 A falta de condições de seguir um planejamento, em função das solicitações 

inesperadas da Mantenedora, é uma das questões levantadas que interferem 

diretamente nas condições de trabalho: “mas também, não tem o que não seja 

em cima da hora na Secretaria de Educação!”. Isto traz à tona a reflexão sobre 

a exclusão das professoras do planejamento das ações a serem desenvolvidas, 

tanto naqueles aspectos que cabem às políticas públicas, como naqueles que se 

referem às atividades extraclasses, bem como nas atividades compartilhadas entre 

as escolas e que acontecerão do decorrer do ano letivo. Nestas condições, muitos 

professores não se sentem envolvidos com o que é proposto fora de sua sala de 

aula, para o conjunto da escola. 

           Surge, na continuidade, o questionamento de como se realiza a escolha para 

que se recebam incentivos para a participação das professoras em cursos de 

formação. Se evidencia na voz das professoras um desejo de que esta escolha 

fosse transparente e freqüentemente realizada, dada a importância que elas, 

professoras, dão à estes momentos de trocas, nesta modalidade de cursos de 

formação, como já vimos anteriormente, podendo ser percebido nas vozes 

enunciadas: 

 

 [...] A gente tinha que colocar para o governo nos colocar nestes cursos, 
porque ... foram dois daqui da cidade, mas foi repassado, nós viemos no 
repasse, para ver também como seria, mas não repassou nada do que a 
gente viu lá, quando você vê lá é uma coisa, quando fala aqui parece que 
não é nada, agora a gente está falando para vocês, pode estar parecendo 
que é pouco, mas na hora que a gente vê aquilo ... MEU DEUS DO CÉU!!! 
COMO É DIFERENTE!!! 
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 Há, aqui, outro aspecto importante: as professoras questionam os cursos de 

capacitação que acontecem com repassadores (multiplicadores), pois não atinge os 

objetivos, não preserva a dinâmica de compartilhar experiências de formação e 

repassar, efetivamente, as informações recebidas para um grupo maior, em um 

outro momento de espaço-tempo.  

 Um dos enunciados levanta a seguinte questão: Por que o repasse quando 

acontece nos Núcleos Regionais não carrega em seu interior a dinâmica das 

apresentações? Questiona-se: por que, quando apresentamos aos nossos pares 

alguma coisa que vimos ou fizemos, em termos de experiências, não há 

receptividade e nos sentimos constrangidas? As causas explicitadas indicam que é 

em função de não serem valorizadas pelo grupo em que estão inseridas. Como 

percebemos nos enunciados a seguir: 

 

Quer saber? Quer saber? Eu dou a resposta já, porque é tão complicado. 
O professor tem uma intenção ... 
Mas é, e realmente se empolga, que quer ir lá para ver, para ver lá. E 
quando vem para repassar é ... eles querem ver a pessoa lá repassando, não 
querem ver o nosso próprio colega aqui repassando, parece coisa que tirou 
da sua prática! 
 

 Aqui explicitam que as “coisas do dia a dia”, da prática de sala de aula, na 

maioria das vezes, não são valorizadas pelos próprios pares. O que valorizam é o 

palestrante que está situado em um lugar social que o autoriza a dizer o que se 

propõe a dizer. Percebemos que as professoras se colocam em um lugar social que 

não as autoriza a compartilharem suas experiências e suas elaborações por 

sentirem-se em desvantagem com tais figuras já conhecidas do ambiente 

educacional. Ao perceber isso, compreendemos que as professoras não se 

percebem, geralmente, como produtoras de saberes que sejam importantes, tal 

como aqueles produzidos pela academia.  

 Ao se depararem com situações onde percebem, nas palestras dos encontros 

e dos cursos, que já contemplavam, em suas práticas, muitas das coisas propostas 

e valorizadas, entendem que a diferença entre aquele que fala e elas é que os 

primeiros têm uma prática de escrever sobre as coisas que elaboram. Ou, ainda, que 

aqueles designados a falar em função do lugar social que ocupam, nem sempre 
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possuem condições de provocar elaborações que dêem respostas àquilo que se 

busca, e se chocam quando constatam: 

 

Aquilo que você disse: santo de casa .... porque ele era de fora e não 
adiantou do mesmo jeito! 
Tudo bem mas o que você esperava? Que você esperava dele? 
Mais! 
Noooooossa! 
A expectativa de vocês era de que ele diria mais do que pudesse ser dito por 
vocês? 
Isso! 
É...é 
E aquilo era conhecimento? 
 

Os gestores do Estado do Paraná e de alguns outros Estados, que definem 

as políticas públicas, já perceberam este equívoco na forma de distribuição e 

compartilhamento do conhecimento com esta estratégia de ação e, em função disto, 

têm pensado estratégias diversas que contemplem outras modalidades de formação 

continuada, de modo que os professores sejam convidados a participar, deixando de 

lado a forma de obrigatoriedade.  

Aqui, podemos nos reportar à questão da experiência que, neste trabalho, 

estamos considerando como ponto crucial para a reflexão das professoras sobre 

suas práticas pedagógicas, como nos diz GUÉRIOS: 

 
 Transportando-nos para a malha constitutiva da prática pedagógica no âmbito 

educativo escolar - aluno, professor, circunstâncias, conhecimentos específicos, 
conhecimentos pedagógicos - a experiência que a transpassa se dá em espaços 
abertos que possibilitem a dinamicidade de ações, onde todo indivíduo possa ser um 
Ser, onde a imaginação e a criatividade superam os limites impostos pelas paredes 
da sala de aula, da sala dos professores, das coordenações pedagógicas (2002, p. 
174) 

 

 A experiência no grupo nos sugere que: quanto maior for o envolvimento das 

professoras nas práticas de formação, maior será a condição das mesmas de 

refletirem sobre as suas práticas pedagógicas, pois não há limites para o movimento 

que surge a partir do diálogo e faz emergir o que está entre a sensibilidade e a 

razão, e esse surgimento através da narrativa, do enunciado, torna, não raras vezes, 

consciente aquilo que anteriormente se encontrava em estado caótico em nossa 
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psique, organizando assim nosso discurso, nossa prática e explicitando regimes de 

verdade aos quais estamos submetidos. 

 Na seqüência das nossas discussões, o grupo chega a imaginar a 

possibilidade de realizar, na região, um encontro onde pudessem compartilhar com 

mais professores as suas práticas. Isso mostra que neste encontro houve algumas 

inversões no que se pensava a respeito:  

 

Então nos podemos fazer o primeiro seminário! 
Poderia ser seminário de práticas ou coisa assim ... 
Como? 
Seminário de práticas 
É! 
Práticas! 
Pedagógicas! 

 

Concluímos, assim, este encontro, com idéias que foram surgindo de 

operacionalização e das possíveis dificuldades que encontraríamos para efetivar a 

proposição, sentindo que a preocupação anterior, de imaginar a validade de nos 

reunirmos com um grupo bem maior para compartilharmos experiências, estava 

sendo dissipada. A dinâmica das relações do grupo permitia, pela primeira vez, a 

transformação perceptível de uma idéia pré-concebida apresentada pelas 

professoras que passam a crer que são capazes de compartilhar suas experiências 

pedagógicas e mais, passam a acreditarem-se capazes de fazê-lo. 
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O TERCEIRO ATO 
 

 
Só o que é bom para a gente, precisamos saber o 
que ler de vez em quando... ∗ 

 

 

No encontro do dia 6 de março, estavam presentes aquelas que, por fim, 

constituiriam o grupo de estudos: acabamos ficando, assim, em onze participantes.  

Neste dia, foram apresentados, logo no início, diversos informes, inclusive a 

solicitação do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná, de que o Núcleo Regional de Educação de Irati deveria construir 

uma atividade para as salas de apoio que seriam formadas, de forma que servisse 

de sustentação às aulas do professor que fosse trabalhar com os alunos 

selecionados das quintas séries. A intenção era de se trabalharem conteúdos de 1ª 

à 4ª séries, para superar as possíveis defasagens que estes alunos pudessem 

apresentar. Neste momento, antecipamos algumas questões que surgiriam mais 

fortemente nos enunciados do nosso próximo encontro, onde realizamos a tarefa 

que nos foi solicitada. Em função disso – leitor – deixarei para evidenciá-las a seguir 

no próximo ato. 

Em seguida, foram apresentados por mim diversos textos4 produzidos por 

educadores matemáticos, de diversos níveis, artigos produzidos a partir de 

                                                 
∗ Enunciado retirado da transcrição do ato em questão. 
4- BALDINO, Roberto. A doutrina. BOLEMA, Ano 14, No. 15, p. 83-103, Programa de Pós-Graduação 
em Educação Matemática, UNESP, Câmpus de Rio Claro, SP, (2001).     
- SOUZA, Luiza Aparecida de. GARNICA, Antonio Vicente Marafioti. Formação de Professores de 
Matemática: um estudo sobre a influência da formação pedagógica prévia num curso de 
Licenciatura.  
- GARNICA, Antonio Vicente Marafioti. FERNANDES, Dea Nunes. Concepções de professores 
formadores de professores: exposição e análise de seu sentido doutrinário 
- MODESTO, Marco Antonio. GARNICA,  Antonio Vicente Marafioti. Ouvindo professores de 
Matemática: um estudo sobre formação (continuada) Este artigo foi elaborado a partir da 
dissertação Formação Continuada de Professores de Matemática: compreendendo 
perspectivas, buscando caminhos, defendida no Programa de Pós-graduação em Educação para a 
Ciência (FC-UNESP-Bauru) em dezembro de 2002. 
- GARNICA, Antonio Vicente Marafioti. História Oral e Educação Matemática. 
- PONTE, João Pedro da. Investigar, ensinar e aprender. Actas do ProfMat, 2003 (cd-room p. 25-
39) Lisboa: APM 
- BOAVIDA, A. M. & PONTE, J. P. Investigação colaborativa: Potencialidades e problemas. In 
GTI. (Org.) Reflectir e investigar sobre a prática profissional (p. 43-55).Lisboa: APM, 2002. 
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programas de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Fiz uma explanação 

procurando dizer do que tratavam os textos de modo geral, e as professoras, ao 

final, decidiram que levariam os textos para que, a partir do quinto encontro, 

pudessem apresentar umas às outras o que haviam lido. 

Constituiu-se, neste dia, o seguinte tópico discursivo: textos a serem 

discutidos e lidos no grupo.  Naquela ocasião, em função das proposições que 

encaminhei para o grupo, os debates tornaram-se aparentemente menos intensos, 

minha voz se apresentou como uma voz do saber e isso dificultou a troca que vinha 

ocorrendo entre as participantes, fato que constatei durante a nossa atividade e na 

leitura das transcrições.  

Emergiram nos enunciados, entre as apresentações dos textos, os seguintes 

subtópicos: estratégias de ação/práticas pedagógicas, relação com a mantenedora, 

relação do professor com o saber, produção de texto, encaminhamento dos 

trabalhos do grupo. 

Momentos de digressão que foram registrados: relação com os pares e como 

imaginam que o aluno percebe a Matemática. 

 Na apresentação dos textos trazidos por mim, que tratavam da Educação 

Matemática, percebi que o grupo permitiu que o foco da discussão fossem as 

apresentações que eu realizei sobre eles. O fato de o grupo permanecer mais como 

ouvinte e, conseqüentemente, menos participativo, me fez perceber, após a leitura 

da transcrição deste encontro, que minha fala acabou sendo absorvida como uma 

fala de quem detém algum saber acima das participantes do grupo. Isto, de alguma 

forma, me incomodou profundamente naquele dia porque, até então, as discussões 

vinham ocorrendo a partir do que elas traziam e, como já relatei em outros 

momentos, neste texto, não queria assumir a posição de condutora do grupo porque, 

no meu entendimento, isto dificultaria a emancipação teórica das pessoas 

envolvidas. Estava claro que, nesta situação, eu estava lidando com um pré-conceito 

meu em relação à dinâmica do grupo. Temia o fato de me colocar como dirigente e,  

nesta posição, detentora dos caminhos que trilharíamos. 

Constatei, neste momento, o peso do lugar social de que eu falava, o lugar da 

professora da Universidade que estava envolvida com pesquisas a respeito da 

formação continuada, e com isso ganhava “poder de dizer” sobre determinadas 

coisas.  
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 Deslocar a relação entre os lugares sociais que ocupávamos, de uma posição 

de hierarquia, vertical, para uma posição de troca, horizontal não foi tarefa fácil neste 

dia. Durante todo o tempo vi-me imbuída da tarefa de realizar intervenções que 

impedissem a condição vertical de se cristalizar, imobilizando o grupo, e que 

continuássemos discutindo sobre o que emergisse dentro das expectativas de todas 

nós. 

 Percebi que, a partir das colocações que eu fazia, as professoras do grupo, 

timidamente, expunham suas opiniões mas, em diversas vezes, eram enunciados 

que mais se remetiam a uma questão, para a qual esperavam minha anuência ou a 

minha resposta, do que enunciados que pudessem concordar ou discordar do que 

se vinha tratando, provocando, assim, o contraponto com as posições ali colocadas.  

 No entanto, mesmo com tal situação, durante as apresentações, pelas 

intervenções das interlocutoras, pude confirmar a atenção dada por elas ao que eu 

estava apresentando: elas acompanhavam as idéias, porém, muitas vezes, com um 

certo espanto, que eu interpretei como um questionamento em relação às verdades 

anteriores estabelecidas nas suas histórias de formação.  

Conduzi minha fala, todo o tempo, procurando provocar polêmica quanto às 

definições de objetos de pesquisa e do que vem a ser ciência na área de Educação 

Matemática, e, ainda, quais os enunciados hegemônicos que regulam nosso 

imaginário do que é um bom professor e professora de Matemática.  

 Este momento dos encontros pareceu-me bastante incoerente naquela 

ocasião, pelo fato da minha voz ter suplantado as outras vozes no grupo. Porém, 

depois, relativizei a questão, pelo fato de que quando estávamos encerrando o 

encontro do dia, elas decidiram que cada uma levaria um texto, estudariam e trariam 

algumas anotações escritas, ficando estabelecido que realizariam apresentações 

mais detalhadas do que compreenderam, das concordâncias e discordâncias e das 

dúvidas que pudessem surgir a partir da leitura realizada. Isto me tranqüilizou. Pude 

perceber que elas, apesar de pouco terem se colocado, estavam participando de 

outra forma que não era, como nos encontros anteriores, a característica  de diálogo 

e troca entre as participantes. 

 Situações alternadas de apresentação de idéias já colocadas e de 

interlocuções mais acentuadas, que emergiram a partir do grupo, são encontradas 

em estudos onde encontramos uma configuração semelhante – professoras da rede 
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estadual e professores da Universidade – uma riqueza para a dinâmica, desde que 

não se cristalizem os lugares sociais de onde falam, criando um espaço onde todos 

possam enunciar suas idéias, ouvir as idéias dos outros participantes, bem como 

ouvir as idéias daqueles que já trilharam caminhos e já produziram saberes que 

contribuem com a reflexão. 

 Este encontro, que apresentou uma característica peculiar, fez com que eu 

tivesse, durante todo o tempo, uma preocupação: problematizar os textos de forma a 

fazer com que as professoras se sentissem impelidas à leitura. Desta forma, procurei 

comentar as partes que, a meu ver, causariam mais polêmica. Busquei, portanto,  

tratar do que o texto dava a dizer muito mais do que o texto dizia, criando espaços 

para que nós leitores, pudéssemos perceber o dito e o que o dito provocava, que 

poderia instigar-nos a entrar na peleja com o texto. (LARROSA, 2000) 

 À parte destas questões, tratamos novamente de como poderíamos pensar a 

nossa participação em eventos e congressos, para podermos pensar uma forma de 

compartilhar nossos estudos. Voltamos à questão de como poderíamos mobilizar a 

mantenedora (SEED) a subsidiar a participação dos professores e sugeriu-se que 

mantivéssemos um contato mais estreito com a equipe da Secretaria de Educação, 

de maneira que nos mantivéssemos informadas das datas e prazos de inscrição de 

trabalhos retomamos, conseqüentemente, a questão do repasse do que seria visto, 

ouvido e debatido em tais encontros.   

Ao final, definimos que no dia 26 de março nos reuniríamos para realizar a 

tarefa solicitada pelo Departamento de Ensino Fundamental ao Núcleo Regional de 

Educação de Irati: a atividade que envolvesse multiplicação, para ser aplicada nas 

quintas séries, nas Turmas de Apoio que seriam implementadas, de acordo com a 

previsão apresentada, a partir de maio de 2004. Imaginar uma produção do grupo 

para ser enviada para outros lerem e referendarem foi, para nós, um fato mobilizador 

de ação. Ficamos imbuídas desta perspectiva e com a intenção de fazermos o 

melhor que pudéssemos. Planejamos que traríamos idéias para a próxima reunião 

para, a partir delas, constituir a atividade. 
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O QUARTO ATO 
 

 
No caderno vai ter o meu nome? Claro de todo o 
grupo. Vamos por assim: Grupo de Estudos de 
Educação Matemática de Irati![...] e todos os nossos 
nomes. 

 

 

No quarto encontro selecionado para esta dissertação, estivemos reunidas 

por quatro horas, compenetradas com a tarefa que havíamos assumido: a realização 

de uma atividade de multiplicação. 

O tópico discursivo foi: produção escrita de uma prática pedagógica e isto fez 

emergir praticamente todos os outros subtópicos elencados nos encontros. Houve 

uma interlocução fluída, onde se percebe, observando os enunciados, uma ligação a 

ponto de, não raras vezes, haver a complementação das frases enunciadas por 

diversas vozes percebidas. Podemos afirmar que foi uma produção efetivamente   

coletiva e colaborativa, um texto produzido pela totalidade do grupo de professoras. 

Entre os subtópicos encontramos: estratégias de ação na prática pedagógica, 

concepções de ensino aprendizagem, a tensão entre o público e o privado, que 

Matemática devemos tratar em nossas salas de aula, a relação com a Instituição 

Mantenedora e a Instituição de Ensino, relação com os pares, problemas no 

cotidiano escolar, como imaginam que o aluno percebe a matemática, discussão dos 

conteúdos do programa e estratégias de ação – práticas pedagógicas. 

Esta característica que foi específica deste encontro, onde foi possível 

perceber inúmeras vozes em plena interlocução, resultou, aparentemente, da 

solicitação da produção da tarefa de multiplicação, e, à medida que caminhávamos, 

as professoras demonstravam tranqüilidade e segurança no que faziam, buscavam 

seus parâmetros nas práticas já realizadas, muitas vezes se remetiam às 

experiências pessoais registradas pelas suas histórias de vida profissional. 

Esta atitude confirma que reunir professores para apresentarem uns aos 

outros seus trabalhos e discutirem sobre eles é um dos fatores mobilizadores que 

provoca envolvimento entre os componentes do grupo. Afinal, estamos falando do 

chão seguro de cada um, que é a sala de aula. Ali, as professoras, se remetem a 
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uma situação de segurança e domínio daquilo que enunciam, estamos falando do 

lugar social de que elas são oriundas e que as autoriza a dizerem o que dizem e, em 

certo aspecto, legalizam as suas práticas.  

Isso vem corroborar com a proposta que afirma ser válido, como metodologia 

de formação continuada, reunirmos professores e professoras para contarem e 

escreverem suas histórias de sala de aula e discutirem sobre elas, procurando os 

aspectos teóricos que subsidiaram as escolhas. E neste caso, não foi diferente, 

tornou-se uma ação que desencadeou, entre as envolvidas, uma dinâmica de troca 

e diálogo, ao mesmo tempo em que permitiu, pela narrativa, a reorganização do 

vivido, de modo que “as narrativas trazidas/produzidas pelos professores 

constituíam-se em fenômeno e objeto de estudo e reflexão pelo grupo”.(FIORENTINI 

e MIORIM, 2001, p. 21) 

Ao ler as transcrições percebe-se a questão do diálogo, da 

complementaridade de idéias e do debate, como no fragmento que apresento a 

seguir, quando definíamos como seria o trabalho a ser desenvolvido com o 

engradado de refrigerante para a tarefa que envolveria a multiplicação: 

 

Eu pensei assim... A primeira atividade que o aluno faria era, observando o 
engradado que tem lá, ele tem ali um engradado de refrigerante, ele teria 
que estudar, um pouquinho de geometria iria tocar o engradado, qual o 
formato do engradado, quantas partes ele tem? Qual o formato de cada 
parte, quantas são as arestas, o que são arestas?  
Quantos são os vértices, que são vértices, ele constrói, ele teria que ver 
porque o cantinho é um vértice. 
Ele terá que ver... 
Quantos refrigerantes cabem neste engradado? Ele poderá contar, aqui 
procurar contar, são 8 X 3! 
Ele não iria fazer isto, ele iria contar 1,2,3,4. 
Ele iria contar tudo, mas o professor poderia introduzir a multiplicação aí, são 
3 x 3. 
Poderia dar a forma de parcelas 
É... 
Podemos apresentar a ele para ver de que tipo ele conta 
Eu também estou entendendo isso daí, isso que ela colocou! 
A gente vai ter que levar o aluno a construir a multiplicação 
Ele vai ter... 
E conforme as questões que você faz, você vai provocá-lo 
Com isso aqui ele poderia 
Poderia 
São três fileiras de oito, então três vezes o oito... 
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A dinâmica deste encontro se caracterizou, desta forma, que apresentamos, 

pela complementaridade e debate, conforme podemos observar no fragmento acima, 

quando as professoras levantam questões em que aparece a compreensão de cada 

uma sobre o tema tratado, discutindo de que maneira deverá ser apresentada a 

atividade e supondo como seria recebida pelos alunos envolvidos. Momentos 

depois, inclusive, quando efetivamente redigíamos a atividade, percebemos a 

complementação das vozes constituindo as frases do texto que seria remetido ao 

Núcleo e posteriormente à SEED.  

Uma das preocupações, constante, foi com o fato de que a atividade era 

indicada para uso com crianças que teriam problemas quando entram nas quintas 

séries. Isso foi constantemente retomado como foco, para se pensar a atividade. A 

consideração de que tais crianças já viriam com idéias equivocadas em relação ao 

ensino de Matemática fez com que viesse à tona a preocupação de não se fazer uso 

de conceitos matemáticos já estabelecidos como se as crianças já tivessem domínio 

sobre eles, procurando mesmo evitar a utilização de nomenclatura específica da 

Matemática formal, pois conforme os enunciados: 

 

No primeiro momento é para trabalhar com a criança que está com 
dificuldade, depois aquele lá... 
No caso a gente tem que fazer com que ele entenda a tabuada sem falar. 
Oh! Nós vamos dar a tabuada! 
Isso! 
Não falar da tabuada, fazer ele entender a tabuada e trabalhar. 
É 
Porque é um aluno que já está ... você vai falar em tabuada e ele vai 
continuar a mesma coisa – mas eu não sei a tabuada. 

 

Aparece um consenso nos enunciados destas professoras, de que a 

aprendizagem por repetição é uma estratégia que de nada adianta em sala de aula, 

consideram que “aprender por repetição, já vi que não dá, não adianta 

insistir”, “o aluno não aprende [...] tem que instigar, provocar de alguma 

forma!”. Na perspectiva das professoras, a atividade construída se caracterizava 

por ser uma atividade investigativa, embora em nenhum momento elas tenham feito 

menção a alguma definição mais elaborada de questões metodológicas sobre este 

tema.  
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“Mas, como é que vamos apresentar então?” 
 

A preocupação com o profissional que utilizaria a atividade futuramente 

evidencia-se nos enunciados e instiga o grupo a pensar como apresentar a 

atividade, tanto para o coordenador como para os alunos, sendo que, muitas vezes, 

o professor se depara com proposições de práticas pedagógicas interessantes que 

auxiliariam o trabalho de sala de aula, mas nem sempre isto ocorre a contento.  

Levanta-se a questão dos livros didáticos que estão repletos de sugestões, 

embora nem contemplem a criatividade do profissional que os utiliza, e que ao 

contrário, muitas vezes limita e confere ao professor o papel de simples reprodutor 

de passos definidos anteriormente, que devem ser trilhados, descaracterizando o 

espaço da sala de aula como um espaço dinâmico, peculiar que, conforme seus 

integrantes, assume uma ou outra característica de interação, criando, desta forma, 

uma prática que leva à acomodação e à contínua espera do que deva ser realizado 

no espaço da sala de aula.  

Foi consenso do grupo que tal atividade sugerida não deveria seguir este 

modelo fechado, devendo, em seu interior, permitir a mobilidade dos atores sociais 

que acabariam envolvidos na ação pedagógica, explicitado neste enunciado: “mas 

como sugestão para a professora”, “sugestão”, “coloca atividades para ela 

trabalhar”. Define-se, então, que a atividade seria apresentada por uma história 

que que pudesse envolver e mobilizar os participantes criando “a necessidade 

deles contarem, criar a necessidade”. Este, “criar a necessidade”, portanto, foi 

a meta do grupo durante toda a construção da atividade.  

Surge, aqui, um enunciado hegemônico em Matemática atualmente: que os 

conteúdos propostos devem ser contextualizados e significados pelo aluno. E o que 

observamos nas práticas é que, na maioria das vezes, os professores compreendem 

que trabalhar temas do cotidiano é o suficiente para que os significados matemáticos 

sejam compreendidos por estarem “contextualizados”, não percebendo que o fato de 

tratarmos de assuntos presentes na vida do aluno não implica, por si só, um 

entendimento dos conteúdos propostos no currículo para a disciplina de Matemática.  
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Esse enunciado, da contextualização, se coloca entre os regimes de verdade 

presentes nesta área de conhecimento, que regulam os discursos e, 

conseqüentemente, as ações realizadas em sala de aula. 

Outra regulação dos enunciados submetida aos regimes de verdade que 

estão presentes na atualidade podem ser identificadas nos fragmentos a seguir: 

 

O professor de 1ª à 4ª [...] não conceitua, por ex: trabalha com vizinhos e não 
antecessor e sucessor. 
Os professores de 1ª à 4ª [...] não são formados especificamente, não tem 
base nisto. 
A criança chega na 5ª série e nós que estamos habituadas a trabalhar estes 
conceitos... 
Nós dizemos o quociente, e eles ficam... 
O dividendo... Que é isto? 
Falou em produto pode saber que não faz nada. 
3º ano do Ensino Médio, vá lá ver, é um ou outro que lembra o que é 
produto. 
 

 Entre os pensamentos exteriorizados pelas vozes podemos perceber que, 

novamente, existe uma atribuição às professoras de 1ª à 4ª séries da dificuldade, em 

Matemática, dos alunos das quintas séries, porém uma voz dissonante surge e 

denuncia uma possível falha no entendimento racional apresentado, emerge um 

enunciado que denuncia uma outra situação: não é possível dizer que o problema do 

3º ano do Ensino Médio recaia sobre os anos em que os alunos estiveram sentados 

nos bancos das séries iniciais.  

No momento das enunciações não se tornou consciente este fato, e todas as 

afirmações tinham a intenção de reafirmar o exposto: o problema dos alunos se 

origina nas séries iniciais! O último enunciado transcrito acima, acerca do diálogo 

sobre esta questão, surge entre a sensibilidade e a razão e se exterioriza, se 

concretiza pela narrativa, denunciando, mas este mesmo enunciado: “3º ano do 

Ensino Médio, vá lá ver, é um ou outro que lembra o que é produto” é incapaz 

de abalar ou desqualificar, naquele momento, os regimes de verdade presentes na 

interlocução, impedindo de criar um momento de desequilíbrio e/ou desconforto com 

os conceitos subjetivados anteriormente a partir das práticas sociais, tornando-se um 

obstáculo à reflexão. 
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Em muitos momentos percebe-se uma marca discursiva que traz o retorno às 

discussões em momentos de dispersão do grupo. Uma característica destes 

momentos de dispersão é a ironia, a brincadeira, articulada em todos os momentos 

com o assunto principal, porém não passavam de mais que dois ou três minutos 

para alguém do grupo chamar para a atividade: 

 

Vamos voltar! 
Vamos ao problema! 
Continuando...  
Então podemos colocar assim 
Podemos começar da situação problema: e a partir disto?  
 

Entre outras vozes que tratam de organizar o grupo e evitar uma dispersão 

que venha a prejudicar a produção coletiva, esta característica, de não se dispersar 

da tarefa, tornou-se mais explícita neste dia. 

 

  

“A pergunta que vocês estão fazendo é: será que o professor está passando 

esta insatisfação para o aluno?” 

 
 Quando surge a discussão sobre a importância da escola e da disciplina de 

Matemática dentro do currículo, aparecem muitas divergências e emerge a polêmica 

entre o ensino público e o privado. Observemos o fragmento a seguir: 

 

Eu peguei a experiência das minhas sobrinhas, minhas sobrinhas estudam no 
particular, desde os 2, 3 anos, eu passei uma conta para minha sobrinha, 
com vírgula, pensei: vamos ver se vai dar pane nela, tu-tu-tu ... 
Fez? 
Fez, como não se estressou, este que é  o problema, é o aluno estressado 
quando vê já fica preocupado, é uma conta tão simples que dá para uma 
quinta série fazer, dá para uma sétima ou para uma oitava, eles ficam assim, 
ela não se estressou, eu falei não ... porque ela não teve medo, porque ela 
não teve insegurança, alguma coisa, etc... 
A pergunta que você está fazendo é: será que o professor está passando 
insatisfação para o aluno? 
Isso, sabe! 
Não quer dizer que só porque é escola particular, que não vai passar! 
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Não, mas eu senti no caso dela a indiferença, porque eu trabalho com a 
escola pública, eu pego geralmente, são todos vindos das escolas públicas, 
então é, vêm assim, não vêm só de uma escola, vêm de várias escolas. 
 

Neste momento podemos observar o confronto da idéia pré-estabelecida e 

hegemônica, o questionamento que estava subliminar no enunciado da professora 

foi desestabilizado com a questão de que a relação estabelecida entre o aluno e o 

professor é que determina a forma como o primeiro irá se relacionar com a 

disciplina, independente da condição da escola ser pública ou privada. 

Há, na consciência das professoras, ainda que não de forma hegemônica, por 

isso ocorreu a reflexão, a idéia de que na escola privada os alunos e alunas são 

mais bem preparados, que não se estressam e parecem ter uma relação com a 

Matemática mais adequada. Esta é uma formação discursiva que observamos em 

diversos espaços e que é regulada por determinados regimes de verdade, entre os 

quais encontramos: na instituição privada a professora tem mais materiais para 

realizar o trabalho em sala de aula, os alunos têm mais interesse em aprender 

porque estão interessados no vestibular. E traz em seu interior uma conseqüente 

comparação entre os professores destas instituições, podendo considerar, inclusive, 

que o da privada seja também mais preparado e, em função disso, trabalhe de forma 

mais tranqüila e adequada com seus alunos. Este fato, quando explicitado, causa 

um certo incômodo entre professores e professoras. 

  
 

“Mas a escola tem que mudar, a escola tem que rever seus conteúdos, a 

maneira de passar...”  
 

Emergem entre as vozes questionamentos que colocam à prova concepções 

de ensino-aprendizagem, currículo, conteúdos e objetivos da escola: 

 

Mas a escola tem que mudar, a escola tem que rever seus conteúdos, a 
maneira de passar... O que é mais importante! Ela tem que mudar [...] eu 
acho que a professora já passa, assim, com medo. 
Ela também... 
Ela não tem domínio daquilo. 
Isso! 
Então ela já passa com insegurança. [...] 
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Então eu faço um pergunta: onde é que está o erro? 
É 
A gente vê que está errado, tem que mudar já faz dez anos... 
 

 
Uma voz denuncia: “tem que mudar já faz dez anos”. Percebemos aqui, 

neste momento, o quanto se diz e o que resulta efetivamente na prática social a 

partir deste dizer da mudança incorporada aos discursos das propostas pedagógicas 

que se pretendem transformadoras.  

O termo “mudança” só tem significado se explicitado mudar de quê para quê, 

caso contrário ele é apenas incorporado ao nível do discurso e causa uma certa 

confusão entre os professores que acabam compreendendo como mudança, muitas 

vezes, realizar atividades que nenhuma relação têm com a finalidade da instituição 

escolar. Assim, na tentativa de se alterarem as práticas, corremos o risco de perder 

a razão de ser da ação docente proposta pelos projetos políticos pedagógicos que 

regulamentam o cotidiano escolar, em função de que tais mudanças nem sempre 

significam rupturas de práticas anteriormente estabelecidas. 

 

 

“Como é que nós vamos escrever?” 
 

A produção da escrita coletiva pode ser observada em diversos momentos da 

transcrição onde as vozes dialogam complementando-se, como no fragmento a 

seguir: 

 

Então vamos lá, o que mais? 
O que é que você colocou de material? 
Engradado de refrigerante 
Põe vazio 
Se não a professora vai fazer, ih! 
Vai achar que tem que comprar 
Fita métrica, balança, a mesma usada pelo professor de Educação Física, 
toda a escola tem, se não ela (a professora) vai dizer: vou carregar uma 
balança? 
Todas as escolas têm 
Cartolina, tesoura, cola 
Caixa de fósforos vazia 
Põe a caixa de fósforos antes deles, porque na verdade a gente vai usar 
antes, 
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Mas depois o que surgir a gente coloca mais alguma coisa, 
Deixe uma linha. 
O que você colocou ali em cima? 
É aqui... a partir daí o professor mostra o engradado vazio ... 
Então tira este dali 
A partir daí 
E colocamos lá embaixo, na hora de digitar 
É como se fosse seguindo a ordem 
 

Este momento rico da produção do texto coletivo de forma colaborativa, foi 

um dos momentos mais unificadores do grupo: todas estávamos atentas para o que 

se colocava no papel, a forma como se colocava e que implicações no conteúdo 

matemático escolhido haveria a partir da leitura do texto que ali se configurava. 

O questionamento com a intenção de provocação do tipo: “Agora eu 

pergunto para vocês, a gente pergunta quantos lados ele tem? Ou, quantas 

faces ele tem?”, cria, a todo instante, um debate em relação à metodologia do 

trabalho, à lida com a Matemática. Neste caso específico surge a questão: que 

devemos dizer antes ao aluno, a nomenclatura formal ou fazer uso da linguagem 

cotidiana para posteriormente sistematizar os conteúdos matemáticos?  

Isso fez com que as professoras refletissem e colocassem suas posições que 

se remetem a que Matemática a professora de Matemática deve abordar em sua 

sala de aula, inter-relacionada com a compreensão de como os alunos aprendem. 

Neste momento, o fato de eu não ser professora de Matemática auxiliou no 

questionamento, uma vez que eu solicitava continuamente uma explicação que me 

convencesse do porquê da importância deste ou aquele conteúdo, e mais, o porquê 

desta ou daquela forma de apresentá-lo aos alunos. Criou-se, assim, um espaço de 

interlocução intenso e de reorganização das narrativas que buscavam por sua vez 

justificar os porquês dos ditos enunciados pelas professoras. 

A antecipação de como o aluno perceberá as problematizações propostas no 

texto também retrata a que estamos nos referindo, se devemos usar esta ou aquela 

palavra para solicitar as soluções dos alunos:  

 

Qual o formato do engradado? Retângulo, é paralelepípedo, não é? 
Agora eu pergunto para vocês, a gente pergunta quantos lados ele tem, ou 
quantas faces ele tem? 
Lados porque ele vai perceber as faces depois. 
Porque primeiro ele percebe lado, porque em cima 
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É uma face 
Não tem, ou é? Em cima ele está, uma caixa, é, só que está aberto 
Pode virar de ponta cabeça, ele vai perceber 
É isto? 
É aberta mas é inteira... 
 

Neste momento se evidencia a preocupação sobre de que  forma será 

recebido o texto escrito, e isso causa, por sua vez, um questionamento nas 

compreensões do grupo a respeito do tema tratado. Isso pode ser observado em 

diferentes momentos da produção com os diversos temas da Matemática que 

estavam ligados à atividade.  

Este movimento nos tomou uma grande parte do tempo deste nosso 

encontro, e creio que esta dinâmica observada entre a sensibilidade e a razão é que 

possibilitou que nós fizéssemos uma revisão, também, das compreensões dos 

conceitos matemáticos que estavam em jogo, provocando a possibilidade de um 

outro olhar sobre temas considerados anteriormente como plenamente conhecidos, 

um exercício de compreensão do olhar do outro sobre um mesmo processo.  

           O prazer da autoria do texto coletivo se materializa nas seguintes 

enunciações: 

 

O grupo vai ganhar uma declaração que fez, pelo menos para o currículo? 
Vai, estar nos cadernos... 
Ah! Então é um comprovante. 
O caderno vai chegar até o núcleo para a gente checar? 
(risos e falas simultâneas) 
No caderno vai ter meu nome 
Claro de todo o grupo vamos por assim, grupo de estudos de Irati, 
coordenadora... 
Põe o nome de todas 
Não, põe do grupo, coordenadora não precisa 
Não precisa, então Grupo de Estudos de Irati e todos os nossos nomes. 
Grupo de Estudos de Educação Matemática de Irati! 
Isso mesmo! 

 

É evidente a satisfação de observarmos que a tarefas que nos propusemos a 

realizar estavam praticamente configuradas à medida que se aproximava o final 

deste encontro, aliada ao fato de que estaríamos sendo identificadas pela nossa 

produção, pois nossos nomes estariam ali, identificando-nos como autoras da 

atividade escrita.  
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Pareceu-me que isso fez com que as professoras sentissem uma co-

responsabilidade pela colaboração e o prazer da autoria e, mais ainda, a condição 

de se sentirem capazes de produzir um conhecimento acerca de como devemos 

tratar um conteúdo da Matemática, tal como o fazem os autores de livros didáticos e 

paradidáticos. Isso provavelmente provocou nas envolvidas uma sensação de 

confiança a respeito da capacidade de escreverem sobre suas atividades 

pedagógicas. 

Saliente-se novamente que, nesse dia, foi a primeira vez que o grupo se 

identificou e se configurou como Grupo de Estudos de Educação Matemática.  

Nós – professoras – trouxemos para o grupo nossas experiências 

profissionais e nossas histórias de vida que, ao mesclarem-se, revelaram, entre a 

sensibilidade e a razão, os sujeitos que se configuravam a partir destas relações. 

 Como nos afirma GUÉRIOS: 

 
Os percursos de formação dos professores, entretanto, não são marcados somente 
por dificuldades e riscos de âmbito pessoal ou de prática de sala de aula. Sofrem 
também pressões de âmbito institucional, as quais resultam das relações cotidianas 
inter pares e também das relações de poder que acontecem nas instituições, que 
interferem no trabalho docente. (2002, p. 206) 
 

A realização da tarefa solicitada nos permitiu perceber aspectos até então não 

revelados, acerca das relações que estávamos construindo e, ao final da tarefa, 

tivemos claramente a sensação de dever cumprido, terminamos o encontro mais 

longo que já havíamos realizado com uma sensação de bem-estar. Alguns meses 

mais tarde soubemos que nossa produção, a atividade pedagógica sobre 

multiplicação, havia sido escolhida para ser publicada nos Cadernos Pedagógicos a 

serem distribuídos para todo o Estado no ano de 2005. Neste caso, a pressão da 

mantenedora que solicitava rapidez na construção da tarefa, de acordo com as 

vozes: “Para a secretaria tudo é para ontem!”, acabou sendo aliviada pela 

escolha da nossa atividade para compor os Cadernos Pedagógicos, trazendo as 

participantes do grupo para um lugar, considerado privilegiado, de interlocução com 

os pares.  

Este fato foi decisivo para que o grupo se reconhecesse como tal e 

reafirmasse o entendimento deste tipo de movimento permitido em um Grupo de 

Estudos: a reflexão que, propiciada pelo Grupo de Estudos de Educação 
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Matemática, fosse compreendida como um ponto diferencial que nos levava à 

formação contínua e nos dava a possibilidade de ocupar espaços privilegiados entre 

os professores de Matemática de todo o Estado do Paraná. 

 

Então a gente tem que por observações ali... 

Está terminado? 

Está! Acabou! Acabou! 

Nossa deu quantas coisas! 
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ENTRELAÇAMENTO DAS VOZES 
  

 
Tecnologias del yo – que permitem a los indivíduos 
efectuar, por cuenta propria o con la ayuda de otros, 
cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 
pensamientos, conduta, o cualquier forma de ser, 
obteniendo así una transformación de si mismos, con el 
fin de alcanzar, cierto estado de felicidad, pureza, 
sabiduria o inmortalidad. ( Michel Foucault) 
 

 

 Ao realizar o trabalho sobre a leitura e a escuta das gravações das fitas, pude 

reconhecer momentos de mobilização intensa do grupo, nos quais percebi que se 

manifestaram enunciados internos que, de alguma forma, não estavam sob o 

controle da razão e da consciência, revelando enunciados que não continham 

censura prévia e que surgiam a partir da discussão das práticas. A experiência que 

tivemos possibilitou des-encadear in-de-terminadas formas de enunciados que 

trouxeram à tona os aspectos de análise deste trabalho de pesquisa.  

Identificar estes dispositivos que desencadearam tais situações, utilizando-os 

como categoria de análise, levou-nos a compreender quais foram os aspectos que 

fizeram com que o grupo tivesse, em sua dinâmica, momentos de concentração e de 

dispersão.  

“As condições imediatas da sua própria interação – o porquê de seu 

acontecimento, as relações em jogo no contexto imediato, o jogo de imagens que os 

indivíduos envolvidos vão formando uns dos outros, a partir de lugares sociais que 

ocupam naquele momento” (FONTANA, p. 52) me fizeram problematizar os 

caminhos percorridos, para que os significados fossem produzidos e enunciados 

naquele momento e não em outro. 

 Encontramos regimes de verdade entre os enunciados pertencentes a 

determinadas formações discursivas, que podem ser categorizados e que nos 

remetem ao significado que as professoras dão ao seu fazer profissional. Estas 

categorias podem se agrupar da seguinte forma:  

 

- de que Matemática tratam em suas salas de aula 
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- o que é ser professora de Matemática 

- como se relacionam com a Instituição em que trabalham 

- como definem o ato de conhecer 

- como desenvolvem o cuidado de si 

- quais são os aspectos que desencadeiam a mobilização do grupo 

- como o professor imagina que o aluno percebe a Matemática 

- como se relacionam com a Instituição de Ensino e a Mantenedora 

- os enunciados em relação com o texto da atividade escrita que concluímos 

 

     Essas categorias, se diluíram entre os subtópicos e as digressões e serviram 

para nortear a análise dos dados e para as considerações que fiz a partir do recorte 

destas gravações dos quatro encontros escolhidos para esta pesquisa, 

compreendendo que este é um material rico e que pode nos possibilitar, múltiplos 

vieses, que nos permitirão estabelecer, ainda, diversos olhares para os dados.   

 Utilizei principalmente os autores BAKHTIN, FOUCAULT e LARROSA, entre 

outros, para subsidiar este olhar. Cabe, aqui, ao final, uma tentativa de explicitação 

de como tratei de ligar aspectos das teorias por eles desenvolvidas. 

Dos pensadores do Círculo de Bakhtin me apropriei das idéias de BAKHTIN 

(2002, 2003) e VOLOCHINOV (1995) a respeito da condição da transitoriedade, da 

dispersão dos discursos que são produzidos na suas relações históricas, a 

provisoriedade, a impossibilidade de se afirmar o verdadeiro, as diferenças entre os 

significados atribuídos, conforme o lugar social de quem enuncia, e a busca da 

compreensão dos enunciados através da sua materialidade discursiva.  

Estes aspectos se associam, a meu ver, a aspectos levantados por 

FOUCAULT em toda sua produção. O material de ambos é o discurso e os objetos 

que determinados discursos, em cada época, podem dispor ou apresentar, falam de 

como nos apropriamos dos objetos, aparentemente de forma racional, e como 

ocupamos espaços que tornem reconhecido nosso direito de falar dele. 

 Para FOUCAULT (2002-a), na ordem do discurso a questão da verdade não é 

ponto importante para sua compreensão, uma vez que as significações e a 

materialidade que ele assume, e sua possibilidade de ser singular e repetível, são 

características que entram em jogo conforme a época e o contexto em que se está 

inserido. 
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  Nesta ótica, tentei me apropriar dos enunciados transcritos das gravações dos 

encontros,  

 
tentando tratar de reconstituir um outro discurso, de descobrir a palavra muda, 
murmurante, inesgotável, que anima do interior a voz que escutamos, de 
restabelecer o texto miúdo e invisível que percorre o interstício das linhas escritas e 
as vezes as desarruma [...] trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e 
singularidade de sua situação; de determinar as condições de sua existência [...] não 
se busca o que está manifesto, a conversa semi-silenciosa de um outro discurso: 
deve-se mostrar porque não poderia ser outro, como ocupa no meio dos outros e 
relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar {...] que singular 
existência é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma outra parte? 
(FOUCAULT, 1986, p. 31/32)  

 

 A prática discursiva relaciona diferentes aspectos como instituições, técnicas, 

grupos sociais, discursos diversos. Isto nos possibilitou estabelecer e problematizar 

de onde e como estas relações propiciam o aparecimento de determinados regimes 

de verdade, pois: 

 
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade, isto é, os 
tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 
as instâncias que permitem discernir os enunciados verdadeiros dos falsos; a maneira 
como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados 
para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 
funciona como verdadeiro. ( FOUCAULT, 1996, p. 12) 

 
 

Esses regimes de verdade, por sua vez, são repetíveis e singulares em sua 

própria condição de existência. Devido a isso, não se faz necessário identificar o 

sujeito que enuncia, mas sim as vozes enunciadas pelas professoras de Matemática 

e por mim e, também por isso, se justifica a busca do que surge entre a sensibilidade 

e a razão. É importante reafirmar que: entendo a impossibilidade de concretude fora 

do espaço que se situa no entre, fora das relações que se estabelecem no interstício 

explicitadas sob o discurso, que permitem que surjam movimentos descontínuos, ora 

de continuidade, ora de descontinuidade, podemos dizer, talvez de outra forma, de 

naturalização e resistência.  

 Ainda de FOUCAULT, destaco o que ele chama de cuidado de si, e que 

CARNEIRO (1999) explica em seu trabalho, que se refere, inclusive, à 

transformação pessoal, pois: 
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Na perspectiva foucaultiana, tudo é construção, inclusive a ética, ou seja, tanto a ética 
cristã – que relaciona “cuidado de si” com a negação dom próprio eu – como a 
humanista, nenhuma delas pode ser vista como modelo universal para a prática da 
liberdade. [..] Cuidar de si envolve conhecimento das relações de poder, não para 
tentar dissolvê-las, mas para construir formas de resistência, isto significa, buscar 
conhecer as regras, as leis, as técnicas administrativas, os modos de agir sobre o 
outro, assim como, os padrões de valores éticos impostos pela tradição. Deste modo 
seria possível participar dos jogos de poder com um mínimo de dominação. Cuidado 
de si também envolve conhecer-se a si mesmo. (p. 29-30) 

 

Este cuidado de si pode ser identificado com o onde buscamos nossa formação 

e capacitação, visando a atualização e os acessos a novas produções, para 

melhorar nossa prática pedagógica e, conseqüentemente, nossa consciência sobre 

as coisas que produzimos e enunciamos. Neste processo procurando dar conta de 

que todo o sujeito precisa se qualificar para enunciar determinadas coisas, para que 

sejam validadas pelos interlocutores e que de alguma forma possam vir a ser 

repetíveis. 

 Para FOUCAULT (2002-a), o sujeito não é dado definitivamente, nem é o 

portador da verdade, mas alguém que se constitui no interior da história social e é, 

cada vez, fundado por ela. O sujeito, portanto, é historicamente formado juntamente 

com certos tipos de saber, os quais, cada um a seu modo, produzem verdades, e 

criam, conforme suas relações, regimes de verdade que circulam em nossa 

sociedade e dão os direitos de se falar, de se enunciar em nome de alguém, de se 

julgar, entre outros e, assim, ocupar materialmente os espaços promovidos pelos 

discursos. 

 Ainda, dos autores referidos, utilizei as formas de subjetivação que produzem 

o que chamamos e colocamos no espaço de saber-poder, os estudos do psiquismo, 

procurando não perder a materialidade desta formação a partir dos discursos 

enunciados, e suas formas, sutis ou não, de subjetivação. 

 Para assegurar um olhar que buscasse os interstícios, apropriei-me, entre 

outros, do conceito de experiência proposto por LARROSA (2000, 2003, 2004) 

quando considera a experiência algo que arrasta, que prescinde da não 

conceituação das coisas a priori, onde o pessoal fica abandonado, como condição 

da própria experiência. Seria a capacidade de ver e perceber as coisas de uma outra 

maneira, abandonar-se à experiência, entrar nela despersonalizando-se a ponto de 

trans-formar, de-formar, re-formar, como ele compara a um tear contínuo, um en-fiar-
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se na experiência, ser tecido nela, uma experiência que dá a dizer mais coisas do 

que fornece respostas, cria perguntas, que se configuram no sentido da própria 

experiência.  

 Assim, de acordo com ele: 

 
pensar essas experiências significa que, em contato com elas, atendendo àquilo que 
elas têm a dizer, acolhendo-as naquilo que têm de impensável, o pensamento se 
libere e se abra à sua própria transformação. Foucault falava do ensaio como 
experiência, isso é, como ‘uma prova modificadora de si mesmo no  jogo da 
verdade’. E a aposta de penser autrement, de pensar de outro modo, não é mais 
para Foucault outra coisa senão exercer ‘o direito de explorar o que, no próprio 
pensamento, pode ser mudado pelo exercício de um saber que lhe é estrangeiro’ 
Alguma coisa assim como essa é o que significa, para mim, a experiência do texto 
não escrito. Mas o escrito não é senão a figura empobrecida desta experiência. 
(LARROSA, 2002, p. 159) 
 

 

 Portanto, ter realizado esta análise sob a ótica destes autores foi, para mim, 

um desafio de en-fiar-me no dito e ao fiar-me tecer um outro dito, um mesmo de uma 

outra forma, estabelecer um olhar sobre a experiência que tive com as professoras.  

 Procurei dar uma determinada forma aos enunciados transcritos, o que minha 

orientadora chamou de “metodologia da transcrição”, ficando, assim, explicitada 

apenas duas vozes: a voz do grupo de professoras de Matemática e a voz desta 

pesquisadora que, cuidadosamente, não chamarei de ‘minha voz’ por compreender 

que ela também vem carregada de enunciados discursivos que se formaram a partir 

de regimes de verdade, que autorizam à portadora da voz enunciar determinados 

saberes já elaborados assim, tivemos, na transcrição, duas vozes identificadas,  e, 

por sua vez, permeadas de tantas outras que se explicitam ou não, nos enunciados 

descritos.  

 Considerando, também, que temos, de um lado professoras de Matemática 

da Rede Estadual de Ensino Médio e Fundamental, e de outro uma professora de 

Psicologia da Rede Estadual de Ensino Superior, as formas de relação que surgem, 

a partir do espaço social ocupado por aquelas que enunciam, e as relações entre a 

Universidade, a pesquisa e os professores da rede, pudemos olhar como se dá esta 

intervenção, aproximação e/ou distanciamento. 

 Ao colocar-me como participante do grupo, entendo que a minha experiência 

também é formadora e que, como nos diz LARROSA (2004), “a experiência é o que 
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me passa, e o que, ao passar-me, me forma ou me transforma, me constitui, me faz 

como sou, marca minha maneira de ser, configura minha pessoa e minha 

personalidade, por isso o sujeito da educação não é o sujeito do ensino e da 

aprendizagem, mas o sujeito da experiência, e a experiência a que forma, a que nos 

faz como somos e nos converte em outra coisa.” (p. 7. Minha tradução)  

Nós, professoras, constituímos nossa formação a partir da prática e das 

nossas histórias de vida. Das relações que se estabelecem entre estas diferentes 

histórias, entre os diferentes modos de ser e estar no mundo. O espaço constituído 

no grupo permitiu desvelar o que está entre a sensibilidade e a razão, demonstrando 

que somos o que somos resultante das diversas relações sociais que estabelecemos 

e que “não é nos ambientes formais, senão nos corredores da vida, que somos 

autênticos, e deixamos, sem pudores, vir à tona o que está dentro de nós”. 

(GUÉRIOS, 2002, p. 176) 

 

 

Considerações transitórias 

 

Nos encontramos, neste momento, no final desta nossa interlocução 

propiciada pela escritura/leitura desta dissertação. É importante ressaltar para você 

– leitor – que este trabalho, aqui realizado, seguiu duas tendências metodológicas: 

uma para dar trato aos dados, onde foram criadas as matrizes de análise e outra 

para encaminhar a forma de narrativa dada a esta produção escrita, formas estas 

que se completam e não poderiam divergir dos autores escolhidos para estabelecer 

o olhar sobre este objeto de estudo, o discurso.  

Na primeira, que orientou a criação da matriz de análise, se encontram 

incluídos os autores Foucault e Fávero, na segunda, o gênero narrativo que estou 

utilizando nesta produção, remeteu-me, mais intensamente a Connely e Clandinin 

que sugerem a narrativa como forma de produção de conhecimentos, onde é 

possível trazer a voz que explicita a experiência vivida à luz de conceitos teóricos. 

Ambos não se excluem, mas a meu ver se completam na medida que não 

pressupõem articulações a priori e permitem o desenrolar do trabalho como um tear 

contínuo onde nossa interlocução se fez intensa e fluída. 
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Assim sendo, espero que este texto, por hora concluído, possa representar 

aspectos do caminho que percorri durante este processo de pesquisa, as minhas 

inquietações e que, de alguma forma, possa fornecer os indícios para outros grupos 

de estudos que venham a ser formados, para as professoras que se encontram em 

suas salas de aula e para outros pesquisadores que se interessarem em se debruçar 

sobre este tema, apontando alguns caminhos e possibilidades de se apreender o 

movimento que ocorre entre a sensibilidade e a razão, movimento este que configura 

a dinâmica do grupo e a formação e transformação de seus participantes. 

A forma de subjetivação e construção de sujeitos todo o tempo é percebida a 

partir do que se enuncia, a partir dos fatos discursivos, pela experiência. Ao criar 

esta dissertação, busquei mostrar o meu próprio entendimento de mundo, que 

submeto a você – que neste momento é meu interlocutor – que irá, pelo movimento 

rico e intenso da leitura, consolidar ou não esta criação. 

Minha expectativa é que esta interlocução que tivemos, tenha provocado um 

movimento em que se tenha tornado possível o embate com o texto, com as idéias 

neles apresentadas, portanto entre você, eu e os autores trazidos para esta 

conversação, possibilitada pelos encontros do grupo de estudos de que participei 

junto com estas atrizes que configuraram nas nossas relações, este objeto de 

estudo. 

Buscar nas vozes das professoras de Matemática, por meio do Grupo de 

Estudos em que, como pesquisadora me vi inserida, seus regimes de verdade, que 

as inserem em determinadas ordens do discurso, criou condições de trazermos para 

a cena principal as professoras, para além de um simples objeto a ser olhado e 

estudado. Colocando-nos, assim, em relação com o objeto a ser estudado, saímos 

da posição confortável de “neutralidade”, pretendida, muitas vezes, pela academia 

nos seus estudos científicos. 

Contar a organização do grupo a partir das experiências nele vividas foi uma 

opção para trazer à tona a minha voz e a das professoras de Matemática que estão 

presentes em nosso cotidiano escolar.  

Esta não neutralidade foi buscada intencionalmente desde os primeiros 

momentos, nos primeiros seminários do Mestrado e explicitava, desde o início, uma 

forma minha de ser e estar neste mundo, de compreendê-lo e interpretá-lo. Não ferir 

princípios, a meu ver, inegociáveis, criou, não raras vezes, obstáculos a serem 
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transpostos com uma fundamentação teórica consistente que, pelo lugar social que 

ocupavam seus autores, me dava permissão para agir ou enunciar deste ou daquele 

modo. Portanto as vozes dos autores trazidos para a interlocução foram 

cuidadosamente escolhidas, detalhadamente debatidas.  

 A relação com as professoras e o fato de fazer parte do grupo me permitiu 

sentir o movimento trazido nos diferentes encontros relatados, que, 

intencionalmente, possuem formas, diferenciadas entre si, de tratamento da escrita. 

Os encontros foram diferentes, independentes entre si e como também podemos 

dizer, inter-relacionados, cada um se construindo com uma dinâmica específica, 

conforme o que abordamos, sendo que esta mesma dinâmica é que criou as 

nuances que se caracterizam nos diferentes modos de apresentar o texto, nos 

diferentes atos. 

 No primeiro estávamos em franco conhecimento umas das outras, no 

segundo tivemos um diálogo horizontal que foi possibilitado pela descrição das suas 

atividades cotidianas, no terceiro ato uma experiência que foi considerada uma aula 

no mais clássico dos seus termos, onde eu fiquei como apresentadora dos textos 

trazidos para futuros debates e as professoras como ouvintes, recebendo as 

informações que o lugar social que eu represento me configuram e me permitem 

dizer, por fim no quarto e último ato escolhido para esta pesquisa criamos, de forma 

colaborativa, um material, que culminou em uma produção escrita, para ser usado 

em sala de aula por outros docentes, sendo esta a primeira vez que nos 

configuramos como Grupo de Estudos de Educação Matemática.  

Nos dando indícios do que entra em jogo na regulação e formação de Grupos 

de Estudos de professoras de Matemática, indicando possíveis caminhos e 

intervenções a partir do que as relações estabelecidas naquele espaço-tempo 

explicitaram, o grupo se caracterizou por ter como objetivo comum, a reflexão da 

prática à luz dos conceitos teóricos produzidos pela academia.  

As considerações, que aqui não chamaremos de finais, e sim de transitórias 

estão muito mais distantes do que a minha caneta poderia apreender. Considero 

esta pesquisa, como já disse antes de um outro modo, uma das possibilidades de 

termos olhado sobre este período escolhido para transcrever, para compartilhar, 

certamente os dados por mim levantados servirão ainda, em um outro espaço-

tempo, com um outro objetivo, para esmiuçar mais detalhadamente questões a 
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respeito da produção escrita e das discussões específicas sobre conteúdos 

matemáticos dada a riqueza do material que se caracterizou nas transcrições.   

Encontrei-me, todo este tempo, nas suas mãos, nossas histórias se 

encontraram. Espero que esta leitura tenha sido muito mais do que a leitura de uma 

verdade apresentada, mas sim uma leitura que abre um espaço de possibilidades 

diferentes de se compreender o que ocorreu entre o nosso grupo de professoras: 

uma interlocução que cria e recria suas regulações a partir do olhar que se 

estabelece, em uma dinâmica que caracteriza a mobilidade dos fatos da vida 

cotidiana, que são móveis, fluídos, pulsam e, portanto são impossíveis de serem 

captados na sua forma estática, sem que se perca a dinâmica impregnada ao ato 

vivido. 

Uma dinâmica que se dá entre as pessoas, que se configura no espaço que 

vai da sensibilidade à razão, que só pode existir em relação com a figura do outro, 

algumas vezes pode pender mais para a sensibilidade outras vezes para os 

aspectos racionais, mas jamais uma relação deixará de ser o movimento entre estas 

duas faces. Podemos observar o entre através das práticas sociais por nós 

estabelecidas. No caso específico do grupo, podemos salientar a prática de um 

grupo de estudos com uma produção escrita em um ambiente colaborativo, em uma 

relação de reciprocidade.  Fora das relações o grupo não existe, sua materialidade 

depende das formas estabelecidas no contexto relacional em que estávamos 

inseridas. A reflexão provocada pelas múltiplas vozes enunciadas entre a 

sensibilidade e a razão é uma experiência de transformação do olhar, do sentir e 

consequentemente da ação. As relações estabelecidas no interior do Grupo de 

Estudos permitiu, pela interlocução, deslocamentos da subjetividade das pessoas 

envolvidas criando, assim,  formas diferenciadas de compreensão das nossas 

práticas pedagógicas. 

A organização deste trabalho, tanto de escrita como de tratamento de dados, 

pretendeu se configurar explicitando as relações de poder sob as quais nos 

encontramos e as linhas de fuga possíveis de serem traçadas. Através da percepção 

da constitutividade e o movimento da subjetividade pelo viés do discurso. Uma 

contínua percepção de que estamos permanentemente capturados e em uma 

permanente libertação destas capturas, criando múltiplos modos de resistência, 

diferentemente de se pensar que estas capturas possam ser um fato dado e 
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deprimente, ao contrário, é exatamente aí que se constitui o prazer do desvelar 

repetidamente nossa forma de ser e estar no mundo.   
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1

GRAVAÇÃO DO DIA 29 DE MARÇO 

 

O grupo inicia-se com algumas conversas paralelas 

 

Eu já vou? 

Você volta de lá 

Olha de (...) 

Isto aqui nós fizemos, olha foi com o professor Dionísio Burak 

A letra é de quem? 

Nós fizemos na antiga FECLI, foi o primeiro curso que eu fiz de matemática, e lá 

estava a XXXX grávida do filho dela (...) Modelagem Matemática 

O que eu pensei aqui, eu pensei assim, o professor teria que levar para a sala um 

engradado de refrigerante vazio certo! Teria que dar um jeito e arrumar 

Com as garrafas 

Não o engradado 

Ah! O engradado! 

Com os buraquinhos lá 

Com os buraquinhos, uma fita métrica e uma balança, isso dá para mudar, eu pensei 

assim a primeira atividade que o aluno faria era, observando o engradado que tem 

lá, ele tem ali um engradado de refrigerante, ele teria que estudar, um pouquinho de 

Geometria, iria tocar no engradado, qual o formato do engradado, quantas partes ele 

tem? Qual o formato de cada parte, quantas são as arestas, o que são arestas? 

Quantos são os vértices, que são vértices, ele constrói, ele que teria que ver porque 

o cantinho é um vértice? 

Ele terá que ver ...  

Quantos refrigerantes cabem neste engradado? Ele poderá contar, aqui procurar 

contar, são 8 X 3 ! 

Ele não iria fazer isto, ele iria contar 1,2,3,4 

Ele iria contar tudo, mas o professor poderia introduzir a multiplicação aí, são 3 x 3 

Poderia dar em forma de parcelas 

É 

Podemos apresentar a ele para ver de que tipo ele conta 

É 
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Eu também estou entendendo isto daí, é isso aí que a Alayde colocou 

A gente vai ter que levar o aluno a construir a multiplicação 

Ele vai ter ... 

E conforme as questões que você faz você vai provocá-lo 

Com isso aqui ele poderia 

Poderia 

São 3 fileiras de 8 então 3 vezes o 8 

Mas o aluno vai deduzir, como é que você vai provocar a 

dedução? Como é que você vai perguntar para ele? Por ex. quando 

a gente entra em multiplicação, e você quer que a criança passe a 

usar a multiplicação. Além da adição, você começa a jogar, nós 

jogávamos e eles já estavam acostumados, da adição, eles iam  

comprando um monte, no meio você diz assim, olhe um ponto 

para aquele que contar, gente 2ª série, 1ª série, você mandando 

eles contarem em grupos, eles não conseguem (risos) e você 

começa a questionar, como que vocês poderiam arrumar? Você 

pode trabalhar agrupamento, organizar o material de 10 em 10 

na sala, levar a aquela tendência de contar de 10 em 10, só que 

não falava nada, você enchia o saco deles até o ponto que então 

um dizia, vamos juntar de 10 em 10, daí você faz uma cara! 

Então vamos juntar, 10, 20 30...96, quando chega num ponto que 

não conseguem mais manipular aquela quantidade de 10 em 10 

A necessidade de eles contarem, criar a necessidade 

Entende , criar a provocação é a estratégia, agora no caso da 

multiplicação a gente conseguia porque trabalhava já com 

agrupamentos, por ex. jogo do vaso, a cada vaso comprado a 

criança completava com seis flores, e no final tinham seis vasos 

com 6 flores, então registrava isto em matemática, tem outro 

jeito, fica naquela, se ninguém diz outro jeito, termina a aula 
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ali, um outro jogo provoca, alguém vai falar seis vezes seis, e se 

por um acaso fosse 1ª série e não sabiam como se escrevia vezes, 

pesquisa para casa, todo mundo vai para casa e pergunta como 

que em Matemática a gente diz vezes, é claro ... então é uma 

provocação, se ninguém responde você não diz 

Faz com que eles procurem! 

Mas sempre você tem que ficar questionando, a idéia é legal, mas 

como é que você questiona? 

Vamos ver se dá para encaixar o item três, querem que explique tudo que puder no 

exercício, daí é ... (...) será que é saudável tomar refrigerante todo dia? 

Entra outra coisa 

Fala em saúde 

Depois volta ao engradado, pode ... tudo ou sei lá, quais as dimensões do 

engradado, base x altura, pega a fita métrica mede o comprimento e a largura, mede 

a altura 

Já entra na.... 

Eu pensei assim o aluno a partir disto poderia construir um paralelepípedo, dada a.... 

Ou construir a ..... o formato do paralelepípedo e a partir daí começaria a empilhar o 

paralelepípedo, cada um poderia ter .... eu coloquei aqui seis paralelepípedos que 

representariam os engradados, ele iria empilhar, então uma vez seis, duas vezes, 

aqui ele poderia, sei lá, poderão fazer com que ele percebesse a necessidade 

De trabalhar com a construção 

Sete mais sete 

Como ele faz aquilo? 

Daí sete mais sete, 2 x 7, daí ele 

Com certeza ma quinta série vão usar, mas pode ser que seja 

primeiro por adição 

É 

Pode ser que ele não tenha aquela segurança e use... 

E depois de trabalhar, vai cada vez deixando mais difícil 
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(risos e comentários) 

Depois faz um bloco grande, vai de 5 em 5, então poderia multiplicar, agora através 

disto aqui poderia construir o conceito da multiplicação, sei lá, depois para ir mais 

para adiante, eu pensei assim, poderia levar desenhado numa cartolina ou eles 

mesmos, que eles desenhassem, eles gostam de desenhar, observar um caminhão 

que está transportando os engradados de refrigerante, faz um desenho, lá alguma 

coisa assim, quantos engradados o caminhão está transportando, ele tem que ver... 

Nossa calcular 

Calcular 

O comprimento da carroceria do caminhão, ele iria ter que pesquisar com alguém 

que tem caminhão 

Não quantos engradados 

Sim, hum hum! 

Mas você já iria dar pronto para eles então? 

Ele olhando vai saber? 

Como ele vai calcular? 

(varias falas simultâneas) 

Ele teria que perguntar a alguém que tem caminhão 

Primeiro ele trabalharia com blocos, já teria trabalhado  

Depois é que daria um problema como este, quantos engradados ele iria transportar, 

como cada engradado tem 24 refrigerantes  

Quantos refrigerantes ele está levando? 

Quantos refrigerantes 

Ainda acho interessante que inclua ... o sistema dela, pode 

perguntar aproximadamente quantos engradados pode ter aí 

Estimativa! 

Com as possibilidades ele vai trabalhar... 

Certo 

Ele vai pegar, pensar 

Tem que ter isto 

Pode usar isto, porque você vai ver se eles entenderam o conceito, e 

já está matematizado 
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É mais legal, mais próximo 

É isto 

Porque cálculo exato e tal... 

Isto olhe dá para fazer dois trabalhos com blocos, são trabalhos bons, podia 

preparar dois trabalhos distintos, podemos mandar mais do que um? 

Não este trabalho dela é uma sistematização depois que... 

Qualquer coisa 

É que nós temos que montar 

Seria interessante , nós, até por exercício, que é uma atividade... 

No primeiro momento Alayde, é para trabalhar com a criança que está com 

dificuldade, depois aquele lá ... 

No caso a gente tem que fazer com que ele entenda a tabuada sem falar, oh! Nós 

vamos dar a tabuada 

Isso! 

Não falar da tabuada, fazer ele entender a tabuada e trabalhar 

É 

Porque no principio se ele também quiser, porque é um aluno que já está .... você  

vai falar em tabuada e ele vai continuar  a mesma coisa – mas eu não sei a tabuada 

– tem que dar o problema ali, então começamos do principio, ele tem a necessidade 

de usar a tabuada porque vai estar, como você falou, vai chegar numa maneira que 

não dá mais para ele continuar somando, mas ele foi somando, somando, até onde 

ele podia  

Demora o tempo é curto, tem que ser rápido, provocando, não 

pode mais.. 

No momento que ele não dá mais, ele vai ter que optar por uma coisa que ele já 

sabe, a multiplicação na vida dele ele conhece, ele só não sabe a tabuada, porque a 

multiplicação em um contexto ele jamais esquece 

Eu observei uma aula agora no mestrado para analisar, na 8ª 

série, ela trabalhou, ela introduziu possibilidades com as revistas, 

pegou um monte de revistas, Veja , Época, etc, e pediu para os que 

os alunos lessem o que achavam de possibilidades ali, tentavam 
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localizar nas revistas onde estava inserido aquele conceito 

“possibilidade”, eles foram pegando na agricultura se não tiver 

chuva então há possibilidade de um ..., e eles foram montando, 

foram montando, para depois entrar no conceito, foi muito legal 

aquela aula dela, ela partiu da revista, das  .... você poderia dar 

um trabalho também mais ou menos pensado, só que eu acho que 

a gente vai trabalhar já o ... mas já está num padrão, se eu quiser 

uma coisa bem diferente, se bem que não precisa ser agora, mas é 

um exercício para nós de como fazer as coisas, sabe como remoer, 

sei lá 

De você pensar ... 

Uma coisa importante que eu tenho observado em repetição 

Fala 

Se eu pegar todos estes produtos que eu coloquei aqui (se refere à folha de 

atividade que levou), ele não faz e assim ele faz, aqui ele vai procurar, provocou ele 

de alguma forma, ele está procurando, se você passar só os produtos no quadro 

Calcule? 

Ele vai até a metade e depois para 

Porque aquilo já é ... 

Aprender por repetição, já vi que não dá, não adianta insistir 

Ele já viu aquilo ali... 

Que o aluno não aprende, tem que fazer como ela disse, tem que instigar, provocar 

de alguma forma 

E ai você vê se ... 

É fundamental 

É fundamental 

A proposta teórica do fundamental, não é Piaget, nós não 

podemos usar Piaget 

O Piaget já saiu 
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Nós vamos ter que fundamentar com Vigotski, nos vamos ter que 

fundamentar na questão do diálogo, da negociação da fala, é 

isto que .... só que , claro, tem umas exceções , você está colocando, 

nós temos que aumentar as questões, aumentar as perguntas 

porque a professora que vai ler pode não ter esta clareza, seriam 

sugestões, sugestões de questões no meio de cada uma para ela 

poder agir bem no fundamento 

Eu complementei depois de perguntar o comprimento do transporte, o comprimento 

do engradado , o comprimento da carga, peso, tem que pesar o engradado cheio, 

(e...) qual que é peso do engradado? Quanto pesa o engradado com refrigerantes? 

Ela quer dar um trabalhão  

(risos) 

É ... 

Mas é bom, são possibilidades da professora agir 

É ela pode escolher 

Qual é o peso do caminhão (...) 

Em tara, sei lá ... 

(muitas falas) 

Ele poderia partir também para ... 

Ele pode descobrir que tem outras medidas 

O aluno precisaria ver quanto custa um refrigerante, qual é o preço do engradado, 

qual é o valor da carga do caminhão 

Tem que pesquisar 

Tem que pesquisar e para terminar, eu coloquei quais os perigos que o 

caminhoneiro enfrenta? 

Isto você vai levar aulas 

Nossa vai ficar... 

(falas simultâneas) 

Só para construir o paralelepípedo quanto tempo ele vai levar, isto daqui é para 

trabalhar uma semana... 

Mais, eu acho 
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Uma semana não porque não foi 

Uma produção de texto 

E é 

Ou faz ... alguma criação, uma história, (...) uma propaganda 

Agora gostei da idéia, ... idéia mas dá para repensar o que eu trabalhei na minha 

monografia na dissertação, foi como construir o conceito de fração, teve uma série 

de questionamentos, perguntas, para o aluno entender o que é, é um ex., que eu 

posso tentar fazer, conforme a dissertação. 

Mas veja bem, tem que por escrita nisto aqui, mas esta aqui é a atividade que o 

professor vai ter mas que é para o aluno! 

Anhã ... anhã 

Cada Núcleo vai mandar esta atividade, ficou decidido, foi por sorteio na verdade ... 

Você pegou multiplicação, outro núcleo não pegou multiplicação? 

Não, foi sorteio mesmo, na verdade foram colocados 30 e poucos temas no quadro e 

cada Núcleo pegou 

Todo o conteúdo? 

O nosso 

Então eles vão montar um caderninho, XXXXX 

É isso aí 

Que vai estar com o conteúdo ... 

Para o professor 

Aah! Para o professor 

Para o professor 

O professor vai trabalhar diferenciado com a  sua turma ... então 

espera aí, então o tema multiplicação de qualquer forma tem que 

entrar... 

Tem que entrar , é... 

Você está ligando com Geometria 

Aqui tem todos os 32 Núcleos Regionais, o que cada um pegou (fala os temas em 

voz baixa) 

Então, Alayde, a atividade dela envolve os três eixos 

Pois é isto que estou vendo 
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(falas simultâneas) 

Então vamos ver como apresentar então ... 

E não é assim o professor não vai chegar e pegar o engradado, e 

dizer oh! Um engradado, tem que ter uma história com este 

engradado 

É exato 

Mas como é que vamos colocar esta história ... 

Ou pensar alguma coisa para a questão.... 

Isto aqui, eles não queriam nem mostrar para nós, mas deram para a gente, foi uma 

criação conjunta de lá do trabalho do Departamento de Ensino Fundamental, e aqui 

oh! A partir dos quadrados, o aluno faz o quadrado do jeito que ele quer, vai dividir, e 

já entra em quantas partes foi dividido 

Estas perguntas já entram paralelas? 

Não 

Ele monta um quadrado em qualquer medida? 

É 

Mas vejam lá, eles não fundamentaram nada 

Mas pois é 

Foi direto ao tema 

Você pede desenhe o quadrado e .... 

Veja ela não 

É daí aqui mede o quadrado, depois pinte 2/4 do quadrado, já entra em fração, pede 

depois para fazer a mediana, ali dividir o quadrado novamente, e triangulo 

Está perguntando diretamente o que é mediana o que é fração? 

Mas é como o professor falou para ele o que é mediana, o professor tinha que ter 

falado 

Devia ter um exemplo para este material 

É vejam bem 

Nós estamos além Alayde, estamos pensando mais 

Acho que foi por isto, eu vendo isso aqui, que eu fiz esse aqui.... 

Hum hum ...  
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Mas o teu é melhor que o deles 

Está bem melhor, pois aqui não diz nada! 

Não tem nem comparação... 

Você entende, mas dê isto para o aluno fazer 

A tua tem uma seqüência, uma lógica! 

É  

Divida cada uma das partes do seu quadrado, para isto você vai precisar do (...) 

cada uma das quatro laterais até a mediana do quadrado  

(neste momento ocorrem falas paralelas) 

Olha que pergunta difícil para a 5ªsérie, assim manda pintar, 

dividir, mas dá pergunta com fração correspondente, a fração 

equivalente 

É ele 

Mas ele já tem que ter visto 

É conteúdo que a pessoa já tem que ter tido... 

Tem que ter base 

Já frações 

O que é diagonal 

É complicado 

E aí no começo 

Mas veja bem, Alayde, a professora vai pedir para ele traçar 

Ele vai acabar desenhando 

Daí ele vai ter que chegar ao conceito de diagonal ali... 

Sim 

Tudo isto para criar um texto...(risos) o aluno vai à sala e vai 

falar você está louca, vai fazer o texto direto (risos) 

Ta bom 

Eu não sei porque aqui tenho a impressão que muda mas não 

muda... 

É sai um texto, depois no texto eles trabalham com área e 
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A tua tem muito mais lógica e coerência 

Aqui no final através da atividade coletiva formou um mural (...) 

Aqui podíamos começar perguntando: quantos alunos têm naquela turma,? Poderia 

fazer uma festa, o que é que vão ter, aqui eles vão precisar, ah! Vão precisar 

Criança, na 5ª série é criança 

Então vamos calcular quantos refrigerantes vai precisar na sala, vão falar primeiro, 

esquece a multiplicação, fala aí quantos refrigerantes? Ah! Eu tomo um professora, 

vou tomar um e meio então vamos somar tudo e ver quanto vai dar 

Quando você abre, olhe quantas possibilidades 

Ah! Eu vou tomar dois professora, vamos ver, calcula quantos vão comprar, depois 

trabalha com um engradado só, mas vamos ver a possibilidade de quantos vamos 

comprar 

Fala para reconhecimentos 

Entra assim, porque tem fundamento,  o porquê do engradado de refrigerantes 

Esta idéia eu acho muito legal!! 

Eu achei a idéia boa também 

Você começa, começa propondo 

Eu até achei você influenciada pela greve do porto (risos) é tão 

contemporâneo... 

Dá para fazer uma festinha, colocar umas bexigas e tal 

A professora pode criar 

Mas como sugestão para a professora 

Sugestão 

Coloca, atividades para ela trabalhar 

Só que eu acho que tem que desenvolver, vamos fazer o que é diferente, é 

diferente, você vai trabalhar com aluno em defasagem, você não pode ir assim 

falando em frações equivalentes, vai usar termos 

Isto tem que começar lá 

(múltiplas falas) 

Porque o problema de defasagem, se for falar em termos 
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A dificuldade que eles falam é que o professor de 1ª a 4ª trabalha principalmente 

esta questão de termos, ele não conceitua, então por ex. ele trabalha com vizinhos e 

não antecessor e sucessor 

E nós 

E somos nós ... 

Os professores de 1ª a 4ª, é a pergunta, claro, porque não são formados 

especificamente, não tem base nisto 

Ah, mas tem de 1ª a 4ª séries 

Claro que tem, mas precisaria trabalhar este conceito do vizinho 

O termo 

Não vizinho, quem vem antes quem vem depois, mas sim trabalhar o conceito de 

antecessor e sucessor 

Então é isto que a criança chega na 5ª serie e nós é que estamos habituadas a 

trabalhar estes conceitos 

Nós dizemos o quociente, e eles ficam 

O dividendo ... que é isto? 

É... produto 

(Muitas falas paralelas) 

Falou em produto pode saber que não faz nada 

3º ano do Ensino Médio, vá lá ver, é um ou outro que lembra o que é produto 

(falas simultâneas) 

Então esta palavra para os alunos de 5ª série, é esta....  

(falas simultâneas) 

Esta comunicação que está falha... 

Produto é um conceito, produto continha de vezes, então tem que chegar (...) 

É porque, vamos fazer produto, produto? O que é produto professora? 

Multiplicação... ah! Tá!... 

Daí eles sabem, agora só falar no produto... 

Não é uma coisa que ele não conhece 

Ele diz não aprendi professora 

Porque eles têm outro termo 

É na adição 

O dividendo ... 
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O maior ou o menos o que é que vai dentro da chave? 

(risos) 

Não , mas na 7ªsérie, também tem 

(muitas falas simultâneas sobre as dificuldades) 

Pegou multiplicação de (...) (falas sobre outras séries que não dá para diferenciar) 

Quando a gente fala com os alunos lá da sétima série, passa para eles, gente do 

céu!! Quando você fala em raiz quadrada de nº racional, não exata, nossa gente eles 

têm um ... eu digo calma, calma porque não preciso de vírgulas .... 

(falas simultâneas) 

Vamos fazer assim para organizar 

Vamos tentar voltar ... 

Alayde eu não falei, eu não falei, entrega até o dia 30.... 

Hoje é dia 24 

Vamos voltar, então o problema assim 

Porque será, um trauma que eles vêm, eu queria saber como é que é o processo de 

1ª a 4ª, que eles chegam com tanto trauma de vírgula 

Fração 

Você passa vírgula, eles dizem que não sabem e fração eles dizem que não sabem 

É 

Quando você faz uma divisão em fração de 7ª série, eles não estão captando que se 

tiver 30/6 você pode dividir 30 por 6 e dá 5, eles não estão acreditando  naquilo, 

cosas assim, que já foram feitos vários exames e eles têm dificuldade, porque eles 

não conseguem ... 

Relacionar fração e divisão 

Sabe é por causa do termo 

Pois é 

Eles não sabem que fração é a mesma coisa que divisão 

Pois é, se colocar vezes eles acham que é totalmente diferente de nº racional, eles 

acham que  é diferente, multiplicação de um nº vezes outro nº, eu não saía do lugar, 

eu fui conversar com, a minha colega, ela disse não sei, vamos passar para a frente, 

eu falei não vamos passar para frente, se nós não... 

Pule, pule (risos) 
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É não dá, a gente vai ter que continuar até eles pegarem, mas imagina isto é uma 

coisa que eles deviam estar trazendo junto e eles têm um medo passou nº com  

vírgula, olha racional 

Uma parte, de professores de 1ª a 4ª não gostam de Matemática, eu lembro da 

minha turma... 

Depende da professora, tem, professor que puxa pela Matemática 

Mas é a minoria 

Geralmente elas fazem Pedagogia 

Mas veja bem! 

Já não tem Matemática 

Veja bem! Já fiz Magistério, eu tinha colegas na minha sala, várias colegas na minha 

sala que foram cursar magistério porque tinha pouca Matemática 

Porque é que não dá para mudar assim de 1ª a 4ª o professor que gosta mas de, 

tem mais facilidade com a Matemática, trabalha com Matemática, o professor que 

gosta mais de Português, desse português... 

Eu também acho! 

Na 2ª 3ª e 4ª séries, de manhã no horário dele, só que desse Português... 

Vocês viram aquele dia (...) no programa do Silvio Santos aquele programa deles lá, 

gente! Eu quase caí de costas, a pergunta era naquele roda-roda, não é roda-roda, 

aquele programa de perguntas ...(variações)...lá ele pergunta para o rapaz 

Rapaz 

Era a pergunta, era assim: qual a matéria que você menos gosta? 

Matemática 

Só veja a diferença, em 1º Matemática com 71% e em 2º Português com 12% 

Nossa!! 

Gente! Eu achei aquilo, Brasil! Você fica pensando assim, o que é que está 

acontecendo? Por que ele não gosta? 

Porque ele não sabe 

Porque você geralmente não gosta daquilo que você não conhece! 

Não conhece, não sabe 

Não é porque ele gosta de Português que ele sabe escrever... 

Lógico 

Não é isso 
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Não 

Mas é que aquilo que você não conhece 

Emprega muito mal 

Ai eu comentei com meus alunos... 

Mas para alguns, eles pensam... 

Mas 71% p/ 12% 

(falas simultâneas) 

O que é que nós estamos fazendo? 

Eu li ontem um artigo 

Aquilo ali eu olhei assim... 

Nós, lógico!!! 

Que o Brasil tem menos de 11 anos de escolaridade, 80% da população brasileira 

têm menos de 11 anos de escolaridade, 80% ... 

Quer dizer que não ... 

Mas a maioria dos nossos alunos eles só querem tirar o 2º grau para poder trabalhar 

Mas até tiram 

Chega e pergunta: porque meu patrão falou que eu tenho que tirar o 2º grau, se não, 

estou na rua, a maioria fala, não, porque eu quero trabalhar, você pergunta quem 

quer prestar o vestibular? Quem quer seguir alguma carreira? Ah! Não a maioria não 

quer... 

Ninguém gosta de estudar 

Mas sabe, que eu até concordo que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio têm 

que ser bem preparado, porque quando termina o segundo grau e é uma porcaria, e 

ele não vai nem tirar o 3º, imagina que profissionais que saem, então por isto que 

eles têm que sair bem preparados, e ter uma outra noção, já que ele vai tirar só o 2º 

grau, que seja bem feito 

Mas eles querem tirar o 2º grau 

Mas a escola não prepara 

Mas eu também concordo com isto 

(falas paralelas à conversa descrita) 

É mas isto não vai mudar mais, ma maneira que ele quer não vai mudar, vai ter que 

mudar a escola 
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É lógico 

O interesse deles geralmente vai ser este, mas a escola tem que mudar, a escola 

tem que rever seus conteúdos, a maneira de passar, o que é mais importante, ela 

tem que mudar, você veja esta escola tem que mudar e fazer o aluno perceber que 

uma coisa ali... blá-blá... sabe, ele tem medo é a maneira que é passada, eu acho 

que a professor já passa assim, com medo 

Ela também... 

Ela não tem domínio daquilo 

Isso 

Então ela já passa com insegurança 

Mas eles fazem aquela multiplicação, Põe (...) 

(falas simultâneas) 

Mas é porque não tem aquela formação 

Então eu faço uma pergunta onde está o erro? 

É 

A gente vê que está errado, que tem que mudar, já faz anos... 

Apesar de que mudou, tem pessoas que mudam 

Nós não estamos preparadas para isto 

Não estamos 

Eu me refiro para o Ensino Médio, desde os parâmetros desde os PCN, vê a 

proposta do Ensino Médio se não é preparar para a vida e não para o vestibular 

Lógico 

Por isso que eu falei, tem que ser bem feito, porque é só aquilo que eles vão fazer 

E, mas... 

O vestibular faz parte da vida... 

Mas não estamos conseguindo... 

É vamos conversar porque, eu peguei a experiência das minhas sobrinhas, minhas 

sobrinhas estudam no particular, desde os 2, 3 anos, eu passei uma conta para 

minha sobrinha, com vírgula, pensei: vamos ver se vai dar pane nela, tu-tu-tu... 

Fez? 

Como não se estressou, é este que é o problema, é o aluno estressado quando vê, 

já fica preocupado, é uma conta tão simples que dá para uma 5ª série. fazer, dá para 
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uma 7ª ou para uma 8ª, eles ficam assim, ela não se estressou, eu falei não... 

porque ela não teve medo, porque ela não teve insegurança alguma coisa etc. será 

que está, 1ª a 4ª tem que estudar e ver o que está sendo passado! 

A pergunta que você está fazendo é: será que o professor está 

passando esta insatisfação para o aluno? 

Isso , sabe... 

Não quer dizer que só porque é escola particular, que não vai 

passar! 

Não, mas eu senti no caso dela a diferença, porque eu trabalho com a  escola 

publica, eu pego geralmente, são todos vindos das escolas publicas, então é, vêm 

assim, não vem só de uma escola, vêm de varias escolas 

Todas as escolas 

Não é só assim aquela escola, tal escola não é, não é, é a maneira, é o sistema do 

jeito que está, este medo dos alunos que estão vindo, que estão apresentando 

problemas de aprendizagem, ele vem com medo, aqui eles não aprendem, você 

veja, este ano eu vou bater, bater, bater nos irracionais, vão passar para o ano 

seguinte, será mesmo que eles vão sanar este medo, ou o ano seguinte vai ter o 

mesmo medo quando for passar outra coisa vai chegar o professor tem que explicar,  

explicar ... peguei o 1º ano... 

Isto é sério, se eles estabelecerem uma relação adequada da 5ª a 

8ª series, eles perdem isso e voltam a se relacionar com a 

Matemática de forma muito prazerosa, estes trabalhos que 

observei na 8ªsérie, eles só chegavam na mão dela na 8ªsérie, e 

estão amando a  Matemática, amando, é muito legal, de chegar 

um aluno para o outro e dizer assim (...)  um aluno de fora veio 

porque ele jogava, veio para jogar pelo Instituto de Educação, 

saiu de um colégio e veio, eles estavam discutindo, eles estavam 

naquela parte do livro do Imenes, estavam discutindo, aquela 

parte que é, faça nos grupos, estavam em grupos discutindo, eu 

estava vendo aquele grupo, eles estavam ali, o menino fazia e não 
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acertava, e o outro dizia não ,estou te explicando, você não está 

me escutando, ele dizia para o outro, depois de um tempo, vamos 

chamar a professora, e a XXX questionou, questionou, questionou, 

e eles foram  e conseguiram entender. o menino disse ah! Então 

ta!! E quis mostrar que era bom aluno, assim em qualquer lugar, 

bom aluno não que ele saiba a matéria, disse, mas eu aprendi 

isto na minha escola e abriu o caderno dele da mala, e mostrou 

assim um monte de páginas de cálculo organizadinho, bonitinho, 

só que o amigo falou olhando para minha irmã (...) olhou o 

caderno cheio e falou: e você entendeu? Ele disse : não. E 

continuou: e adiantou? 

Está com o caderno cheio aí! 

Entendeu! Eles sabem, eles passam a ter outra relação com a 

Matemática em um ano, dois ou três meses depois, você já vê que 

não é a mesma coisa em sala de aula 

Olhe peguei esta turma no Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio, então 

é mais ainda, é uma outra experiência, porque o florestal tem de todos os lugares, 

tem de Cascavel tem de... 

Porque nós estamos ... 

Eu tenho paixão por Matemática, eu amo Matemática, eu adoro a minha sobrinha 

coitadinha, porque ela pede, tia me explica, tenho que explicar (falas paralelas a 

esta fala estão acontecendo) então elas  percebem, eu gosto, adoro Matemática e 

elas sabem, quando tem uma dúvida, em Ciências: tia você me explica Ciências? 

Ah! Pode vir XXX, e ela falou para mim: quando eu peço Ciências você faz uma 

cara, quando eu peço Matemática você fica mais feliz, é porque eu gosto mais, e os 

alunos, acho que percebem também isto, quando eu peguei esta turma do Ensino 

Fundamental agora este ano, eu fui passar a revisão, e pude perceber não é só 

aqui, é todo o estado. 

Tudo isto que você falou, é tudo correto, isto é um caso a parte, eu 

só quero dizer que é possível, isto que você falou da professora 
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passar o que ela sente com relação à disciplina, para mim é uma 

coisa muito forte 

É tem que ter domínio, tem que ter ... 

Até valia uma investigação, para fazer uma análise mais 

apurada 

Tem que ter domínio daquilo ali que ele vai passar, porque ele não vai passar 

qualquer bobagem lá no quadro 

Que nem desenho geométrico, eu peguei, fui atrás de material 

Claro, você não vai ficar falando besteira lá 

Eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza 

(muitas falas paralelas) 

Tem que ter domínio daquilo 

Este é o problema 

----------------troca de fita----------------- 

Então podemos colocar assim 

Alayde 

Alayde, podemos começar da situação problema e a partir disto? 

Como que nós vamos escrever 

Porque a gente tinha a idéia de começar primeiro falando de uma festa e tal,  

Ah! Sim colocar uma situação 

Uma situação é ...  

É como sugestão, depois na explicação a gente diz que são 

sugestões, os procedimentos são mais estáticos 

É 

Mas a sugestão de como ela vai articular, porque se na região 

não tem condições de pegar ... no caminhão, muda no final, faz 

outra situação de organizar numa sala as caixas ... 

E para ficar bem legal o governador iria amar se a gente colocasse assim: e tem 

uma coisa o pedágio está muito caro!  

(risos) 

Pensei que eu ia falar quais são os perigos que o caminhoneiro corre sem pedágio? 
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Quanto de pedágio eu vou pagar no final do mês? 

(muitas falas e risos) 

Greve ... 

Isto é realidade a gente vai ter que falar, ele vai adorar, o governador 

Tudo bem que você acha que é ser motorista de caminhão hoje? 

Se falar disto ele vai ficar bravo... 

Mas ele é a favor do pedágio? Ele é contra o pedágio o nosso governo 

Pois é, por isso mesmo falar mal do pedágio, se falar bem ... 

Oh! Então vamos ver 

Continuando 

Mas para a gente entender, mas o pedágio não é uma coisa boa?  

(risos) 

As estradas estão boas ... 

Imagina a gente mandar no problema 

Quem viaja 

A gente faz uma pergunta assim: imagine o professor que não teve 

reajuste ter que pagar o pedágio!  

(risos) 

Já pensou que horror! 

São oito reais! 

Imagine o que virou o nosso problema! 

Sugestão no final: professor apresentando carteirinha não paga pedágio! 

Alayde o desabafo, isto já não é mais uma situação problema, já é um desabafo 

Vamos voltar 

Vamos ao problema 

Coloca mais ou menos depois a gente dá um texto 

Olha isto aqui que eu fiz nada de ... 

A gente faz a simulação como se a gente fosse fazer uma festa, a gente não vai 

fazer uma festa, é uma simulação 

Uma simulação , anhã ... 

É porque se não a professora vai ter que gastar, depois você explica 

outra situação que ela pode até fazer.... 
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Pode ser no aniversário dela 

Porque 

Gente! Outra coisa também se vocês têm alguma atividade que fizeram em outra 

área, podem fazer também que a gente envia, eu por ex. fiz na minha monografia, 

eu vou mandar, depois se selecionar tudo bem, se não for, se vocês quiserem 

colocar ... 

O grupo vai ganhar uma declaração que fez, pelo menos, para o 

currículo? 

Vai na, vai estar nos cadernos 

Ah! Então é um comprovante ... 

O caderno vai chegar até o núcleo aqui para a gente checar?  

(risos e falas simultâneas) 

No caderno vai ter meu nome 

Claro de todo grupo, vamos por assim, Alayde, Alayde!  

(falas simultâneas)  

Vamos por assim, grupo de estudos de Irati, coordenadora Alayde 

Põe o nome de todas 

Não, põe do grupo, coordenadora não precisa 

Dá para trabalhar em três... 

Não precisa, então grupo de estudos de Irati e todos os nossos nomes  

Grupo de estudos de Educação Matemática de Irati 

Isso mesmo 

Deixa-me mostrar para verem a atividade que eu vou mandar 

Você adaptou para isto? 

Não, esta aqui já é a atividade, eu vou mandar, se eles aceitarem, se não, tudo bem, 

é noção sobre área, eu na minha monografia, era sobre embalagens, entrava em 

área e tudo o mais, eu coloquei assim: os alunos devem pegar um papel 

quadriculado e ...., que representam quintais ... são três quintais, o quintal ..., 2º e o 

3º quintais, estes daqui, pergunta aos alunos qual dos quintais tem mais espaço 

para circular? O aluno vai ... 

(falas questionando os desenhos sobre as áreas) 

Isto aqui não é nada? 
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Não, ali é uma construção 

(falas) 

Eles vão buscar suas representações... 

Só que os 3 são iguais, se não tiver aquele aluno espertinho lá, que já .... 

Se tiver não tem problema , ele tem que explicar como.... 

É, depois vamos contar os quantos quadrados tem, eles contam lá... 

(falas) 

A partir daqui eles constroem o m², vão à cancha da escola, desenham em tamanho 

real 

(falas) 

Esta atividade eu fiz com os alunos 

(muitas falas simultâneas) 

Então vamos ver quanto de refrigerante nós vamos .... 

(Muitas falas irreconhecíveis- o café está na mesa) 

Aquela de vidro, acho que é de 200 ml 

Quantos ml tem cada garrafinha? 

(falas paralelas sobre Currículo Básico etc) 

É isso, a pequenininha! 

Tanta coisa boa lá  .... 

Tem  

Eu sou mais o Currículo Básico que os PCN, porque quando eu comecei a dar aulas, 

era o Currículo Básico, eu gosto mais. 

Aquilo de ter sido eliminado total, tem coisas ali produzidas que 

foram boas 

Foi boa 

Tá! Então não sei se a idéia, fazer a simulação de uma festa e fazer com que os 

alunos enumerem o que precisa para a realização desta festa, bolo salgado, bolas, 

brigadeiro, eles vão falando, e refrigerante, que é o que interessa, vamos ver 

quantas garrafas pequenas de 200 ml serão necessárias para a festa? Os alunos 

vão colocar a quantidade, quanto cada um vai tomar, ah! Eu quero uma garrafa!, 

duas, chega no total, vai precisar de tantas garrafinhas, não vamos falar em 
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engradado nada, mais para frente traz o engradado, então, olhe vai ter, por ex., não 

sei quantos alunos vai ter, 5 alunos 6 alunos sei lá ... 

A sala de apoio? 

É  

20 

20? 

Ah! Vai ter 20, o governo vai por 20 

Nossa eu pensei que era menos também .... 

15 

Ele vai aproveitar o professor 

Eu também ... 

12 no máximo ... 

Deixa-me explicar então, no máximo 20 

Todos da quinta série? 

Da quinta série 

As escolas que vão ter esta sala de apoio, serão as escolas que tem 4 séries, quatro 

5ªs séries, no mesmo turno 

Juntas outras escolas .... 

Uma possibilidade também 

Mas e daí porque não uma turma, por turma? 

Onde tem duas 

Terão casos específicos que serão estudados 

Mas e aqui .... 

(falas) 

Então ah! Então eles vão falar, cada um vai tomar uma garrafinha, da vinte, o 

engradado tem 24. Quando for colocar as garrafas vão dizer: ah! Este montante 

daria certo para vocês tomarem! Faltaram quantos? Vai ter um monte de coisa, um 

monte de coisa só nesta conversinha de quanto vão tomar, já vão colocar as 

garrafas, estas garrafinhas que vai ser preciso. 

Depois disto aqui vem ...aquilo que 

Você já leu tudo aqui? 

Já  
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Já 

Veja se precisa colocar mais alguma coisa ... 

Os alunos colocando a quantidade, quanto  cada um vai tomar 

Então coloque, a partir daí 

Isto 

Explicando, o que você quer do professor 

Isto aqui é para o professor 

A partir ... 

Daí, será colocada a caixa, o engradado lá 

O professor é ... o professor apresenta? Não , não apresenta 

A partir daí... 

O professor  ... mostra? O engradado de refrigerante vazio 

Isto não vai dar muito trabalho ao professor 

Imagine levar aquelas garrafinhas 

Ninguém tem mais engradado deste 

Mas ele vai ter que procurar em mercado ... 

Ele vai, empresta uma caixa no mercado 

O engradado deste refrigerante pequenininho, ele não é grande, é? 

Não, ele é baixo 

É bem baixinho, tem 24 

(falas misturadas) 

Não é bem pequenininho, ela não é alta, esta aqui é baixinho 

Mas é um paralelepípedo 

É um paralelepípedo 

(...) 

Isto, que tenha 24 buraquinhos, que tenha 

Aquela 

É 24 

24 

O que a Alayde também está procurando fundamentar, eu acho que tem que 

considerar nesta fundamentação, eu acho importante é a clientela, que aluno que vai 

fazer esta atividade? Quem vai para a sala de apoio? 
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Porque normalmente são os alunos que têm dificuldade 

Normalmente não, são os alunos 

Então muitos têm dificuldade de aprendizagem, e na montagem de uma atividade 

tem que se pensar nisto, porque tem que envolver estes alunos também, eu comecei 

a imaginar ela falando assim, fica ali um tanto de alunos prestando atenção nela e 

outros não vão estar nem aí para o que ela está falando 

Nem estão aí ... 

É 

Como atingir a todos, você tem que atingir a TODOS 

Veja bem então 

Não é mudar a atividade ali, é a estratégia de chamar a atenção de todos eles para 

que eles participem 

É, se não vai ser em vão, porque se você pegar uma minoria, de novo vão ficar 

aqueles alunos que mais precisam de lado 

Vão ficar 

Porque vão ter aqueles que estão em outro nível 

Vão excluir os excluídos 

Anhã 

O problema da exclusão 

Vão para outra sala de apoio para aqueles  

(risos) 

Mas eu acho que a gente vai conseguir sugerir, agora depende da 

professora 

Ah! 

A professora que  

Como fazer ... 

Alayde, mas é que tem cada professor  

Que não vai trabalhar 

Pode dar uma idéia maravilhosa que a professora ... hum hum ... 

Eu trabalho de uma maneira, outro trabalha de outra 

Mas é por isto que vão as sugestões para os professores, que sejam dinâmicos 

É 
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Que entendam realmente do que vão fazer naquela sala 

Tem que ter uma característica 

Tem que ser um professor bom 

Aquele último lá, aquele que estava vendo 

Vai pegar a aula 

Não! 

Será um desafio .... 

Aquele professor que queira trabalhar, tenha vontade, porque... 

Que saiba trabalhar diferenciado, o diretor poderá ver, o núcleo, sei lá ... é de nada 

adianta pegar um professor lá, como ela disse, colocar isto aqui, vai ficar mais 

desmotivante do que ... 

Não isto aqui é um roteiro para o professor  você não vai falar isto para o aluno , o 

professor vai aumentar, vai fazer conforme a clientela dele, nossa ele vai ficar 

quantos minutos conversando 

AGORA VAMOS FAZER UMA FESTA (diz em uma fala sem emoção, provocando 

risos) 

Pelo amor de Deus! 

Eu quero participar, eu quero participar 

Porque os alunos vão ao contra-turno, vão umas duas semanas e não vão mais! 

Não, não mais .... 

Aqui é uma idéia, agora o professor ele vai ser diferente, ele não vai, ele vai 

conversar pessoalmente com a criança ali 

Nos não vamos discutir isto agora, mas eu particularmente sou 

contra o contra-turno, acho que todos os prof. De 5ª deveriam 

receber este material para poder trabalhar na escola 

É  

Não, mas eu acho que ... 

Mas já é um começo, vão fazer um teste, é um laboratório, vai ser um laboratório 

Se funcionar você pode trabalhar 

O professor de 5ª deve ficar 

Mas por isto que eu digo, vai ser um laboratório, por isso que tem que ser bem 

empregado, bem colocado 
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Nunca é demais né? 

Numa dessas vai ampliando o conceito 

No caso será em uma sala de aula normal, ou será uma sala própria para isto? 

Laboratório? 

(falas) 

Não, não uma sala normal 

É, mas a disposição disto vai depender do professor, não vai ser uma disposição 

normal (falas) 

Mas não vai ser, a sala de aula é ocupada na parte da tarde, não vai ficar especial lá 

Com certeza não vai ser carteira atrás de carteira 

Claro que vai ter alguma diferença 

Mas o professor é que vai ter que ver isso 

O professor vai ter, mas a sala é a sala normal, vai estar lá a disposição 

Dá para sugerirmos alguns trabalhos em grupos, daí você meio 

que obriga o professor a fazer trabalho em grupo 

É sim 

Olha, vamos trabalhos em grupos 

Você pode trabalhar diferenciado, mas você é que vai ter a idéia  a sala está lá igual 

às outras, igual outra sala 

É a diferença quem vai fazer é o professor não o ... 

Mas se a escola , no caso, já tem 4 ou 5 quintas séries, serão feitos em sala de aula 

comum, vai ter ... 

Todas as escolas estão com as salas lotadas, nenhuma tem sala 

Também não vai ter uma sala de aula no contra-turno de 

Matemática e outra de Português... 

Claro que não 

(falas simultâneas) 

Não. Vai ser uma sala só de português e Matemática 

Só que em dias alternados 

É dias alternados não, o aluno 

Até às 10 h Matemática, depois Português... 

Ah!  Tá! 
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Não quer dizer que o aluno vai freqüentar Português e Matemática também 

É não, vão ser os mesmos 

Mas cá entre nós, cá entre nós, quase os mesmos 

Vai ser um pessoal que tem ... 

É só Português e Matemática? 

Só Português e Matemática, e vejamos, nós temos turmas de 30/35 alunos, se são 

quatro turmas vão ter que tirar na verdade 5 alunos de cada turma, porque na 

verdade ... 

Minha nossa !!! Que ... 

Vocês têm muitos com problemas? 

É verdade ... 

Vai ter que escolher os com mais problemas 

Isto que entre vocês estavam falando ali, problemas de alunos com indisciplina, de 

repente aquele aluno .... 

Arrisca aquele que bagunça ser mandado! 

É, e ele é inteligente 

Aquele aluno será que vai ser mandado? 

É, às vezes ele vai no papel de vitima, porque entra numa sala o que ele vai fazer? 

Eles não vão poder colocar 20 alunos indisciplinados ali  

Mas, já pensou (...) 

O que é que o professor de apoio vai fazer? Se eles são todos indisciplinados e 

não...  

(risos) 

E outra coisa estes alunos podem entrar, ficar um mês, sair, entrar outro 

Isso aí sim! 

Ela vai ter que... 

Rodízio? 

Vai ter rodízio, assim como pode ter aquele aluno o ano todo 

O ano todo ele esta sempre com a dificuldade ... 

Que nem 1ª a 4ª, 1ª a 4ª já acontece isto. 

Tá! Mas você vai um pouquinho ... 

Eu não estou entendendo o que eles vão fazer, eles vão encaminhar por conteúdo e 

não por aluno, por ex. ele está fraco em multiplicação ... 
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Por conteúdo eles vão encaminhar? 

Não 

Não sei! 

Não, eu acredito que não! 

Mas, se ele está bem em multiplicação (falas simultâneas) e volta para fazer a 

divisão ... eu acho que tem que ser por conteúdo, se não o professor ... 

O professor vai ter que explicar, este aluno não está conseguindo o seguinte 

É o que eu acho, entende! 

Como se ele dissesse este aluno vai ter que trabalhar mais ... 

Mas olhe! Daí tem que ter programação (falas) ver o que o professor está dando na 

sala de aula  

Claro! 

O conteúdo de sala de aula para repassar no contra-turno 

Para repor 

Para trabalhar o reforço 

Olha! Se é divisão, o professor do contra-turno vai ter que ...  

Também vai trabalhar divisão ... (falas) 

Daí dá ... 

Mas é por isto que o professor de sala de aula de apoio e o professor regente, vão 

ter que conversar  

É conversar 

É 

Porque se não , não vai dar 

E não é só o professor de Matemática, o professor de Português, de História, de 

Geografia, e tal ... 

Então ele vai trabalhar em cima do conteúdo ... 

Em cima do conteúdo que a professora está trabalhando lá na sala de aula 

É a equipe pedagógica da escola vai ter que estar completamente inteirada com isto 

aqui, porque são eles que vão fazer um elo de ligação entre o professor regente e o 

professor da sala de apoio 

É a equipe que vai ... 

Quando é que vai começar a funcionar isto? 
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É para ser em maio 

Nossa! Mas ... 

Eu proponho que seja, a gente faça este trabalho com a sala um 

mês, que vai trabalhar, e a gente depois leve a atividade para a 

sala regular, para ver se foi escolhido certo, se aquele que é 

bonzinho e bonitinho sabe fazer ... 

É verdade 

E verdade ... 

(Falas simultâneas) 

É, o que está acontecendo! 

Porque vai ser uma coisa que vai ficar confusa 

Vai 

E a maneira de trabalhar, porque às vezes o professor nem conhece bem o aluno, 

porque, veja bem! O aluno de 5ª é muito novo para a gente, às vezes a gente 

verifica qual é o problema dele 

Agora vai ser em maio, mas se for em março é impossível 

Às vezes eu não consigo conhecer o aluno em um bimestre, ih! Eu  

Não! 

Eu, olha! Saber a dificuldade dele, porque a turma é grande, você não consegue 

Não consegue  

(falas simultâneas) 

Eu estou com uma turma de 5ª série este ano ... 

Agora se a gente começasse um movimento, e começasse a 

matricular só até 28 alunos na 5ª série 

Eu acho 

Na 5ª série, seria interessante  

(falas simultâneas) 

Porque em um bimestre eu não conheço 

Eu também não conheço 

Qual é o tamanho das salas? 

Eu nem os conheci ainda ...  
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(falas simultâneas) 

A Secretaria  de Educação não pode obrigar vocês  ... 

Pois é, em maio está botando alunos ... 

(falas simultâneas) 

Eu tenho um aluno muito bom que foi, mas na prova, tirou 0,6 

Eu não conheço em um bimestre meu aluno, não conheço 

(muitas falas comuns paralelas) 

A prova não que dizer ... 

Deixa a prova e vamos para a outra 

Vamos fazer uma atividade agora na sala de aula para ver com ele se ele se sai 

melhor! 

Eu não sei (...) só para fazer  

(falas)  

Porque ... 

(muitas falas paralelas e risos) 

Mas tem que colocar ai, em algum lugar: material a ser utilizado 

na 1ª parte, que é o engradado, a fita métrica e a balança, 

depois vai precisar de material impresso ... 

Material utilizado: engradado de refrigerante 

Isto está certo ... 

(falas simultâneas) 

Balança 

Eu vou botar aqui a mesma usada pela professora de Educação Física 

Isto 

Certo 

Que todas devem ter, porque foi comprara e todo mundo recebeu ... usada pelo 

professor de Educação Física  

Ah! Outra coisa XXXX 

XXXXX só balança, fita métrica e engradado lá de material? Mais alguma coisa? 

Depois ... 

Olhe aqui, oh! Engradado de refrigerante, fita métrica e balança que pode ser a 

mesma usada pela professora de Educação Física  
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Cartolina 

Que toda escola tem balança ... 

Cartolina, que é que precisa depois, cartolina tesoura, cola 

A gente deve colocar, 1ª etapa, 2ª etapa, eu acho que dá para 

separar por aula, se não o professor vai achar que isso é uma ... 

claro que não vai achar, mas ... 

Será que ele é tão? ... 

Será 

Mas acho que material do projeto 

Do projeto 

Então vamos colocar que conforme a turma ... 

Conforme a turma, o normal, com a realidade dele, se ele vai usar tudo ... 

Como é que vão ser estes paralelepípedos, de madeira? 

De cartolina 

De cartolina, ele vai construir, o aluno vai construir o material 

É 

Meu Deu do céu! 

E se eles  pegassem as .... 

Você pode sugerir ... 

Isto que eu pensei 

Se eles pegassem as caixinhas de fósforo 

(múltiplas falas) 

Podia pintar, encapar 

A caixinha de fósforos né? 

Porque eu acho que poderia ser primeiro, em 1º momento a caixinha de fósforos! 

Depois como uma atividade complementar 

Lá para frente ... 

Ele vai construiria um paralelepípedo  

Claro! Porque, se não, esta aula vai demorar um mês 

Um semestre 

(muitas falas simultâneas) 
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Se eles me tocam fogo na sala 

Porque não é todo dia 

Não é todo dia 

(muitas falas e risadas, uma história de que uma professora que teve problemas com 

fogo, com os fósforos das caixas) 

Então levar caixinhas de fósforos vazias, é mais prático 

A gente também deve sugerir quando estiver no meio da 

atividade, quando chegar nas caixas, ou bloquinhos, realmente 

eles fazem (...) 

Ah! Sim porque lá eles pegam 

A caixinha já tem formato de engradado 

Tem  

Poderia até depois calcular a parte da divisão de dentro, para ele fazer a divisão 

com a cartolina dentro 

Isto vai depender da professora, depois a criatividade deles 

Depois nós colocamos ali como observação: o professor poderá utilizar ... 

E ela pode decidir se vai utilizar ou não 

A gavetinha, que é da caixa de fósforos, aquela gavetinha que a gente diz ... 

Com o que ele desenharia ali ... 

Quadriculava lá 

Quadriculava 

Depois a gente deixa no final uma observação 

No final não! Na hora que ele necessitar 

É 

Na página tal e tal podem mudar tal e tal ... 

Então vamos lá, o que mais 

O que é que você colocou de material? 

Engradado de refrigerante 

Põe vazio 

Se não a professora vai fazer ih!  

(risos) 

Vai achar que tem que comprar 
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Fita métrica, balança, a mesma usada pelo professor de Educação Física, toda a 

escola tem, se não ela vai dizer: vou carregar uma balança?  

(risos) 

Todas as escolas têm 

Cartolina, tesoura, cola 

Caixa de fósforos vazia 

Põe a caixa de fósforos antes deles, porque na verdade a gente vai usar antes 

(falas simultâneas) 

Mas depois o que surgir a gente coloca mais alguma coisa 

Deixe uma linha 

O que você colocou ali em cima? 

É, aqui, ... a partir daí o professor mostra o engradado vazio 

Então tira este dali 

A partir daí 

E colocamos lá em baixo, na hora de digitar 

É como se fosse seguindo a ordem 

O material pode por antes de tudo 

O material a ser usado no projeto 

É só para não perder a idéia depois a gente organiza 

É depois a gente organiza ... daí  

Primeira coisa para escrever é para o aluno observando o engradado desenhar no 

seu caderno 

Então a gente segue a seqüência, eu vou montar ali, agora intercalar o que escrevi 

ali 

Pode até por nº para a prof. Não se perder 

Então vamos lá 

E põe lá, nº1 também na tua para você saber 

Tá! 

Então observando o engradado ... 

Observando reticências 

Continua lá ou não? Ou vai transportar para cá tudo 

Daí fica uma coisa só 
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Observando o engradado 

O aluno deverá, desenhar em seu caderno? 

Claro! Ele vai usar régua e tudo 

Desenhar só, porque não precisa por no caderno, pode ser em uma 

folha solta 

Ah! Régua, hum hum, mas pode ser material do aluno 

Mas é bom colocar 

Para observar, se ele tem noção espacial 

E se ele tem noção de como 

Como colocar régua 

Você pôs? 

Não 

Ponha folha de sulfite também, porque vai precisar 

Se ele não tem noção, você já vai ter que trabalhar noção com ele 

É bom por jornal também 

Jornal? 

Não, não, jornal não! 

Tem uns termos que já se usam nos livros, que já são: observação espacial do aluno 

Noção de espaço 

Entendo o que você diz, mas coloca-se a observação: neste 

momento o professor já pode, ou não, como a gente faz esta 

observação? 

Dentro do parêntese 

Na apostila  a observação vem do ladinho 

Pode ser pé de página, nº1 em baixo, não? 

Em negrito  

Uma nota 

Não, eu acho que poderia ser junto ali, como é feito nos livros, só que ... livros vêm 

do ladinho, fazer junto da ... 

Isto! Certo, hum hum 

Coloca do lado 

Muda de cor 
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Muda de cor para quem for digitar saber que tem que digitar em 

outro formato 

Quem vai digitar, você? 

Eu 

A XXXX vai fazer .... 

Então vou colocar: neste momento observar, ter a percepção que o aluno tem 

Noção de espaço 

Estética dá para falar? 

Estética 

Noção de distribuição do espaço da folha, regularidade do 

desenho da figura, porque ele pode desenhar uma figura 

estreitinha, uma largona ... 

Então noção espacial mesmo 

Notar, observar a noção espacial através da  ... 

Noção espacial mesmo, se ele paga um engradado e fica no plano ou se ele faz uso 

da perspectiva, para ver qual o aluno que tem noção de perspectiva 

Anhã ... 

A maior parte desenha 

Só vai fazer o retângulo e vai fazer os buraquinhos 

(falas simultâneas) 

Então eu vou sugerir assim: sugestões, a partir do desenho o 

professor poderá realizar os seguintes questionamentos. Daí você 

coloca qual o formato? Etc. 

A partir do desenho o professor ... 

Sem interferência do professor, o desenho é livre neste momento 

Sim ele vai descobrir 

O professor 

Não é a partir do desenho é a partir do engradado 

É, a partir do engradado 

Aqui tem que dar uma complementada, aqui oh! Observando o engradado o aluno 

deverá desenhar no seu caderno 
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Um riscado 

Não, não! É livre, no sulfite 

Ah! Então põe em sulfite, não no caderno, desenhar ... 

Mas a sugestão do sulfite, depende da professora, só desenhar .. 

Eu não sei como que a professora vai trabalhar, o aluno vai ter que ter um caderno à 

parte 

É um caderno 

Deverá desenhá-LO em seu caderno, desenhar o que né? 

É 

Então observando o engradado deverá desenhá-lo em seu caderno 

Porque depende do, do aluno o professor vai ter que levar folha porque ele não tem 

caderno 

Eu acho que tem que levar folha também 

Para observar isto que vocês falaram, noção espacial, é bom uma 

folha ... 

Vai ter que comprar caderno XXXX? 

A escola dá 

Ah! É! Nossa escola dá 

Tem que dar um caderninho 

Se você vai observar noção espacial, vai dar um caderninho quadriculado, aí.... 

Então coloque em papel sulfite 

Papel sulfite 

É verdade 

Sugestão 

Daí dá para analisar se ele tem noção espacial ou não 

(muitas falas não identificadas paralelas a fala acima relatada) 

Observando o engradado o aluno deverá desenhá-lo em papel sulfite 

A partir daí ... 

A partir daí faz um questionamento 

(falas e risos) 

O professor deverá questionar os alunos, pode fazer em itens 

Em itens eu pensei nisto 
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Qual o formato deste engradado? 

Só que! É sobre o engradado real né? 

O engradado que está mostrando, não aquele que ele desenhou 

Eles vão falar: retângulo  

Qual o formato deste engradado? Retângulo, é paralelepípedo, não é? 

Agora eu pergunto para vocês, a gente pergunta quantos lados ele 

tem, ou quantas faces ele tem? 

Lados, porque ele vai perceber faces depois 

Porque primeiro ele percebe lado, porque em cima 

É uma face  

Não tem, ou é? Em cima ele está, uma caixa, é só que ele está aberto 

Pode virar ele de ponta cabeça, e ele vai perceber 

É isto? 

(falas simultâneas) 

É aberta, mas é inteira 

Porque tem aluno que eu trabalho assim, e quando eu vou trabalhar piscina, eles 

tampam a piscina  

(risos) 

Fica tampada 

Só não tem tampa, mas eles 

Eu vou trabalhar volume, eu vou trabalhar que tem água lá, eles calculam tudo e 

eles tampam a piscina, você já viu uma piscina você lá dentro tampada? 

Se você perguntar quantos lados, não importa se ele responde 

certo ou errado, mas a professora já fica sabendo como ela vai 

trabalhar 

Para ver o que ela vai trabalhar também 

Lados são de uma figura plana 

Pois é, mas isto é para quem sabe de Matemática! 

É mas o professor, ele vai trabalhar corretamente, se o aluno diz: professor o que é 

que é uma face? O professor vai mostrar 

O professor que leve uma caixa de sapato, sei lá 

Ou um pedaço de papelão que tampe a caixa para mostrar 
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Vira de ponta cabeça 

(várias falas com sugestões semelhantes) 

Vira o engradado e diz: agora vamos contar, ele tem 1, 2, 3 e tem que contar aquele 

que está lá no chão virada também! 

É porque você vai dizer 1, 2 e ele vai questionar, mas e ali professora? Se colocar 

uma tampa em cima, aí tudo bem 

Mas vamos colocar quantas faces 

Faces 

Entramos direto na regra da ... 

Depois oh! Lados do retângulo? 

Mas depois ... 

Ai sim! Oh! Qual o formato de cada face? 

Ah! Sim 

Não, mas somos nós ... que estamos tentando aqui entender... 

É só uma hipótese 

Não, eu digo assim, a gente tem que definir o que é que é face? 

É eu acho que não é fácil! 

Mas ele tem que entender que cada dado 

Eu pego sempre a minha caixinha de giz  

(risos e falas simultâneas) 

Uma parecida 

Parece com a ... 

Aqui pode falar lado, não tem problema? 

Não! 

Eu acho que ... 

Não tem problema falar lado? 

Ele está começando a falar lado... 

Não sei se ele vai entender, porque se ele entender na cabeça dele 

que tem formato de retângulo? 

Mas acho que tem que! ...local! 

Eu também acho 

(falas simultâneas) 



 

40

O que é face? 

Vamos ver o que ele vai dizer? 

Então a pergunta é a mesma? 

Você pega e diz: o que é face. 

Olha gente eu sou professora (...) vão saber hum! 

Tá! Mas aqui você vai falar , vai explicar e ... 

(falas simultâneas) 

Ah! XXXXX 

Como você vai fazer uma coisa e não pesquisa 

Bom mas XXXXX vai falar 

(falas paralelas) 

Eu acho que tem que por o problema correto porque ele vai saber. 

Vai que o aluno, uma das respostas do aluno poderá ser ... (falas) 

Eu também 

Porque sempre tem (risos) 

Porque sempre tem esta dificuldade de por selecionado para o papel 

É 

Você vai explicar daí? 

Será o encontro da dificuldade dela ... 

Você vai melhorar com alguma coisa  

Oh! Tá daí... 

Se ela entender ela explica    

(falas paralelas sobre o texto a ser produzido durante as últimas seis falas acima) 

Ah! Você vai expor 

Alguém vai ter que expor 

Vai ter que fazer bem o projeto 

Vai ter uma formatação? 

Eu não sei se eles vão pedir alguém do núcleo, ou se eles vão pedir algum dos 

professores 

Ah! Tá! 

Eles vão pedir alguém que elaborou, uma coisa assim! 

É  
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Por isso que eu acho que tem que ter esta explicação ali, porque eu acho que quem 

ler vai entender direitinho 

E lá quando diz a professora vai questionar 

Anhã ... 

Fato, mas e daí? 

E se não for um professor de Matemática? 

Vai ser, não vai? 

For alguém da área! Vai ser? 

Tem que ser de Matemática, não pode! 

Não foi falado professor de 1ª a 4ª? 

Mas é de 1ª a 4ª formado em Matemática 

Que tenha ... 

Formado em Português 

Que tenha graduação em Matemática 

De preferência não é ... 

De preferência que já tenha atuado antes de 1ª a 4 ou atue 

Mas esta dúvida aqui, vai surgir em todo o professor, então coloca lá, que nem você 

fez 

Pois é, ali aquela observação, uma das respostas poderá ser das paredes da figura, 

pronto! 

Mas a resposta para o professor? 

Isso! 

Eu acho legal por uma observação 

Eu também acho! 

Espaço ... coloca lá, uma das respostas encontradas pode ser ... 

O aluno pode dar uma resposta ... 

Como observação 

Parede! 

Eu acho que não teria necessidade 

Eu também acho que não teria 

Não? 

(falas) 
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O problema está muito mastigado 

O professor, pelo amor de Deus! Vai ter a aula pronta? 

Não! Eu acho que assim está bom 

A aula tem que ser fundamentada, bem explicada, por isso você 

vai escrever  

(falas) 

Mas o professor pode pegar no dicionário e ver o que quer dizer uma palavra 

Claro! 

Que depois, pode entrar muito em questionamento 

Mas não como vêem em relação com a Matemática  

Figuras geométricas 

Ele vai fazer 

Claro! 

Ele que se vire! 

Ele que se vire, ele pode fazer 

Como que nós vamos dar para o outro se nem o professor ... 

É verdade 

Eu acho que assim está bem vamos para a próxima! 

A próxima é ... qual o formato já foi? Qual o formato de cada face? 

Não! 

Qual o formato de cada face não? 

Então ponha lá! Qual o formato de cada face? 

Pode desenhar 

Vamos colocar, desenhe-a 

Ele vai desenhar duas porque ele vai desenhar, porque uma, ele vai desenhar a 

parte da base 

Dos dois lados 

Não, não precisa, não precisa então desenhar, não precisa, tire! 

Se ele já vai ... 

Tire desenhar 

Qual o formato de cada face? 

Daí ... quantas são as arestas? 
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Ele sabe aresta? 

Bom aí... 

O professor vai ter que explicar antes 

Vai ter que explicar o que é! Quantas são as arestas, mas vamos pelo princípio de 

passar o conteúdo 

Tudo 

Aí a princípio (...) vem de fora não faz 

Isso 

Ele vai pegar, aí você! 

O que são as arestas? Vamos contar quantas tem, ele vai contar, quantas são as 

arestas, aí sim o que são arestas? 

Você acha que o professor de 1ª a 4ª tem uma noção mínima de 

arestas que ele ensina? 

(falas simultâneas) 

Não, mas isto aqui já é tudo que é de 1ª a 4ª, impossível! 

Mas e se ele teve  de outra maneira? 

Porque desta maneira ele não está entendendo? Você está dizendo de outra ... 

Mas ele está, você vai contar na caixa de engradados 

Por isso que eles querem coisas diferentes, porque o que está sendo dado não está 

dando certo! 

Tá! Mas ... 

O professor vai pegar a caixa do engradado 

Mas aconteceu que é dado para ele? O real ele está vendo uma caixa ou ele só vê 

uma figura desenhada lá no papel, planificação? 

É ... 

Ele só vê a planificação, ele não pega naquilo, então ele não sabe! 

No material de 1ª a 4ª não ... 

Eu acho que elas trabalham ... 

(falas simultâneas) 

Mas aqui você está introduzindo os conteúdos, tem que dar a explicação de cada 

um 

Isto aqui é uma introdução para entrar na multiplicação 
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É 

Mas do conteúdo também 

Tem que estar coerente 

Então o canto não é aresta, explique para mim o que é uma 

aresta, você vai dizer assim o lado tal, e ele vai dizer está bom 

então!... 

Não é uma união de duas faces 

Ah! E para ele vai ser interessante isto? 

(risos) 

Bom, este aluno, o professor que vai  

(risos) 

Ele só sabe .... ai é interessante, vocês estão entendendo a 

dimensão do que passa na cabeça de quem não está gostando de 

Matemática ? 

Sim exatamente! 

É isso que tem que pensar 

Por isso que é a nossa insatisfação, a gente trabalha e não tem resultado! 

É 

Eu estou entendendo o que é, se o aluno já sabe, ele vai relembrar, 

agora não sei se é um ponto que ele (...) 

Isto seria fácil  com um aluno que captou a mensagem e você pode passar para 

frente, o que são arestas? Relembrando, agora se ele não sabe ele vai relembrar o 

que não sabe? 

É, o que é isso? 

Outra pergunta quando ele relembra tudo bem, você responde, 

então a pergunta é: qual é a importância de definir aresta para 

a questão da multiplicação? Agora, neste momento? 

Importância não tem! 

Não, nenhuma, vamos para frente. 

Então não vamos dizer nem falar aresta? 
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Você não trabalha com este conceito geométrico, é um conceito 

geométrico importante das figuras geométricas 

Você vai para outro lado 

Mas, isto não seria, igual o que vocês disseram, relembrando para entrar na 

multiplicação 

Mas você vai lidar com arestas porque quando você fala em geometria de 1ª a 4ª, há 

defasagem, de 5ª a 8 ª há defasagem, porque ninguém trabalha geometria, porque 

não sabem, nem no segundo grau! 

No geral 

No geral 

Então vamos botar um tema que a gente já sabe que é bomba! 

E vamos continuar empurrando ... 

Ah! Não, isso já sabe, vamos para frente 

Vamos fazer um trabalho que ... ela está fazendo uma interface com a geometria 

que é legal e que já é importante se eles construírem esta idéia de face, ainda que 

eles não construam o conceito eles vão visualizar que cada face é uma figura 

geométrica plana, isto é importante, eles podem construir estas coisas 

Então não precisa definição 

Definir aresta, eu acho que não ... 

Conta você então! 

Quantas arestas têm então? 

Quantas arestas tá! Põe assim  

Daí que a gente vai contar lá 

Quando você dá, você conta, que nem aqui, tem uma  casinha, você vai contar que 

as arestas , tudo bem. 

Mas se eles não souberem ... 

Mas, a gente vai ter que explicar 

Oh! Então vamos! 

Mas explicar, explicar, você acha que explica, mas o princípio de 

quem explica, entende a aprendizagem como uma coisa que você 

dá ao aluno, eu não sei como que vocês entendem aprendizagem, 
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ou você entende a aprendizagem que ela se constrói na relação 

professor e aluno, no processo de negociação, de linguagem, a 

história de um, com a história de outro 

Com a troca 

Com a troca, se você entender assim, você não explica, você dá 

condições de discussão, se você explica você vai cair naquele 

modelo tradicional 

E eu acho que já é reforço, precisa ter uma discussão , se ele não captou no ensino 

formal, precisa, se não, ele vai dizer assim, elabore, ele quer uma coisa inédita, ele 

quer que nós 

Ele vai descobrir 

Eu não sei se vai acontecer isto com todo o material que vai para 

lá 

Eu também  

Mas a gente decide o nosso (...) 

É 

(falas simultâneas) 

Eu acho que, no caso aqui, podia preparar num outro momento 

É num outro momento 

Até perguntar informalmente, a professora vai dizer: Olha! 

Quantas? ... 

(falas simultâneas) 

Então vamos para frente, passou 

Então vamos escrever, o professor ... 

(falas) 

Da dificuldade do aluno, conforme o aluno 

Se der ele faz  

(muitas falas neste momento sobre as questões acima, que outro núcleo 

provavelmente desenvolverá este tema, que a professora pode até questionar) 

Sabe porque eu pensei, eu penso que o aluno vai tocar, pegar 
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Você pensou em trabalhar no geral 

É, ele, no engradado lá, daí ele vai direto na multiplicação 

O que é essa linha professora? Ele vai perguntar 

Primeiro ele vai tocar, vai mexer 

Anhã ...  

Vamos tirar dúvidas, isto aqui não vai ser (...) é só uma conversa 

Uma conversa um diálogo com ele 

Ele já vai descobrir, lá, isso aqui é uma ... 

Ele vai ver este cantinho e vai dizer professora mas como é mesmo o nome deste 

cantinho aqui? Eu já não lembro mais, porque ele já estudou 

Para ele pegar 

Mas será que ele vai, eu acho que não vai 

Eu acho que não vai 

A pergunta é assim 

Porque o aluno que vai estar lá, ele não é um aluno que é crítico, se ele fosse crítico 

ele seria crítico na sala 

Até porque não é função do professor de 1ª a 4ª estabelecer 

conceitos matemáticos formais 

Não 

Não é função 

Ele nem tem a .... 

Ele tem que estabelecer estes conceitos intelectualmente, não com 

conceitos já estabelecidos em Matemática  

(falas)  

Eu conheço um monte de professoras de 1ª a 4ª boas e você pega 

um aluno delas, e eles não vão definir isto 

É 

Mas tem o conceito construído, se você trabalhar de outra forma, vai ver e 

ampliando os conceitos, não perguntar o que é aresta para o aluno responder 

Ele não trabalhou 

Não, não vai 
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E depois se pensar bem, todo mundo vai pegar no engradado, já 

pensou isso? Vai passar o engradado de ... 

Não, ele vai estar ali, eles vão fazer um círculo 

É, o engradado vai estar lá no meio 

Ou talvez leve mais de um também 

Eu acho que eles podem até falar, da representação simbólica daquilo, já ir 

preparando o conceito para fechar ... 

Por que nesse reforço tem uma disciplina que vai trabalhar  só geometria? 

Tem  

Ah! Então já deu! 

Beleza 

Já tem, estamos fazendo uma interface com geometria como ela 

falou 

Então já complementou  

(falas)  

Se tiver alguém trabalhando desenho geométrico 

É da mesma forma 

E qual vai ser a ordem, já tem uma ordem? 

A ordem tem que ver 

Conforme o que a professora regente está trabalhando na sala 

Mas, sólidos geométricos, ah! 5ª série não é 

É lá no final ele é o último 

Não, não, não 

Tem explicação agora no primeiro 

Não, agora é tudo intercalado, o livro é sobre tudo! 

(falas simultâneas) 

Na sexta ou na quinta 

Na sexta, área 

Ele é intercalado, você trabalha Matemática e trabalha geometria junto  

(falas) 

Não é mais separado 

Não é mais separado, o livro já traz isto 
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É 

Então por isto que poderia intercalar 

Porque este caderno ali, eu acredito que vai ser assim, o professor, ah! Então agora 

a gente dá multiplicação, terminou ali, vamos para sólidos geométricos  

(falas) 

Continuamos 

Deixamos a tarefa dos vértices ou não? 

Não, não, neste momento não, talvez quantas são as arestas, e quantos são os 

vértices  

Só! 

E se ele responder que não sabe, acabou? 

Anh? Não o professor vai contar 

Ele vai ver lá 

Mas só que ele vai perguntar para o professor na hora, o que é aresta? Você vai me 

contar! E vai ter que falar  

(falas) 

Ele vai perguntar, vai  

(risos e falas) 

Meu filho de 3 anos saber dizer verde, qual é o verde?  

(risos) 

Claro! 

Qual é o verde, mãe? 

Ele vai perguntar, não é? 

Eu acho que vai ter ... 

Esses dias eu falei filho pegue o amarelo, ele olhou para mim  

(risos e falas) 

Não esqueça que os alunos são todos fracos! Mas tem um que se sobressai ali ... 

não vai ter todo mundo que levantar, tem um que se sobressai gente! (falas) 

Mas se é um aluno indisciplinado, ele não é ruim 

intelectualmente ... 

Sim, ele não é ruim ele é indisciplinado, porque falta atividade lá na hora 
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Porque aquilo não é interessante, aquilo ele já sabe, ele já sabe, e lá na sala você 

vai observar isto 

É apesar  de ser bastante ainda, mas ... 

(falas) 

Porque não é uma coisa que o professor vai parar e ficar assim a fundo a explicação 

Não 

O professor vai dizer quantas são as arestas? Vamos contar junto aqui? 

É 

Claro!  

Não é uma coisa para parar e ficar aqui falando o que é aresta 

Não a fundo 

Claro! É isso aí! 

Noção assim 

E este contra-turno será presença obrigatória dos que são mandados? 

Certo com chamada ... 

Tudo 

E estes pais têm que ser conscientizados, que se o pai não quiser, a escola vai ver 

um jeito de ... 

É porque 

(falas simultâneas) 

As 5ªs de manhã  

(falas) 

São do interior todo, e aí, como é que eles vão vir a tarde? 

Mas o problema está, o problema está ... 

Alayde, porque eles já são de longe 

Eles já estão estudando de manhã  

(falas) 

Eles já vêm de manhã por causa do ônibus  

(falas) 

Então a gente vai colocar aqui, tem que por o que é ...  

(falas)  

Eu acho que dinâmico ali vai falar 

Tem a pergunta 
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Não, mas isso é só um roteiro do que o professor vai preparar para dar, ele não vai 

pegar assim – QUAL É O FORMATO DESTE ENGRADADO? – ele não vai chegar 

assim 

Não 

Isto é para ele saber como ele vai questionar 

É, não vai ficar lendo ... 

Não, ele não vai 

Eu creio 

Pelo amor de Deus, o professor 

(falas simultâneas e risos) 

Gente eu posso ler uma coisinha aqui? 

Pode 

Uma coisa que o Imenes fala e que está aqui no currículo básico – 

a 1ª tese, a dificuldade do prof. de M, ele acredita, “tem uma 

visão formalista da disciplina, e não importa qual o conteúdo e 

qual o método utilize, acabam transmitindo aos alunos a visão 

do formalismo, mas o que é esta visão formalista? Vamos admitir 

para efeito deste texto que a postura formalista seja aquela que se 

origina de um (livro?), que se consiste basicamente em estruturar 

o assunto a ser estudado da seguinte forma, define-se conceitos 

básicos, novos conceitos são definidos a partir dos básicos, novas 

proposições ou teoremas são explicados a partir dos conceitos já 

adquiridos, esta é a visão que se prega nos currículos, tanto da 

Matemática tradicional quanto da Matemática Moderna” 

E é isto que eles não querem 

“Se A vem logicamente antes de B, então A é pré-requisito de B”, 

não é assim? 

(falas simultâneas) 

O que é necessário fazer (...) tem que saber aresta, tem que saber face, para 

entender geometria. Entendeu? 
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É uma coisa circular não é uma ordem 

Não uma ordem 

Para isso, para isso, para isso, para aquilo 

Nós vamos voltar, botar o conteúdo para a professora, então não 

põe o conceito, põe só a pergunta 

Põe só a pergunta – Quantas são as arestas e quantos são os vértices, só isto 

Tá! Isto vai ter aqui 

É o professor de Matemática que vai trabalhar 

Não é? 

É! 

É de Matemática  

E ele já tem, é um professor de sala de apoio, tem que ter experiência de 1ª a 4ª, 

que já trabalhou com 1ª a 4ª 

Eu também acho 

Eles vão achar? 

Tem, tem 

Tem 37 prof. que saíram de 1ª a 4ª e são formados 

Não, tem que ser, é preferencialmente de 1ª a 4ª, não que seja uma exigência, tem 

que ser.. 

Ou um professor que queira trabalhar com isto 

Mas, veja bem! Se pegar um professor de 1ª a 4ª que não trabalha de 5ª a 8ª, ele vai 

continuar falando a mesma coisa 

Não tem que pegar um professor de 5ª a 8ª que dê isso aí 

(falas simultâneas dizendo que não implica em condição necessariamente esta 

solicitação) 

Ah! O primeiro ano é terrível 

O primeiro ano é crucial, você não agüenta, se for contar quantas vezes o aluno sai 

da carteira e vai até a carteira da gente, você gasta sapato 

Anhã ...  

E não é só na Matemática 

Ele faz assim: professora ficou bom assim? ... 

Não 
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Tem que ser mais para cá? 

É  

(risos) 

Bem assim  

Professora eu posso passar traço? (falas) 

Tudo que ele faz ele (falas) 

Como que o professor é indiscreto, não é? 

Como que é? 

Mas nós .... eles estão curtindo ainda o embalo (...) (falas) 

Mas na 5ª é ... 

(muitas falas simultâneas) 

Professora eu passo caneta vermelha? (risos e falas) 

Os professores votaram pela escolha do mesmo livro didático (falas) 

Eu concordo 

Eu também concordo 

Você dá numa escola de um jeito na outra de  dá de outro  

(falas inaudíveis sobre o assunto) 

Mas é sugestão ... 

Eu concordo , mas só se for o do Bigode ou do Imenes, se não, 

cada um que defina o seu 

(discussão sobre a escolha a ser realizada do livro didático, dos que são 

considerados melhores – sobre as questões da escolha, questão de conversar, 

discutir) 

Mas sabe o que aconteceu? 

(explicações simultâneas sobre o processo) 

Eu liguei para uma professora, e ela disse que alguns livros estão sendo 

reformulados, e a gente não tinha acesso  

(falas) 

Mas tinha esta avaliação do MEC 

Está na internet, mas quem pode ter acesso! 

Pois é, isto que é o problema, a escola ... 

(falas simultâneas sobre as dúvidas, sobre qual seria o melhor) 
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A última reunião que veio todo mundo aqui, todo mundo não, a grande maioria dos 

professores, e ainda teve uma discussão bem grande! 

Você estava? 

Estava, tiveram escolas que não, porque era para ficar unânime, e uns que não 

concordavam com aquele livro 

Da capinha preta, dos quadradinhos lá 

É, não concordaram (...) eles pegaram e fizeram a escolha delas, certo. 

É uma coisa que a escola pode fazer 

Pode, polêmica, me entende? 

Nossa 

A exigência deles 

Pode ser que ainda decidindo ... duas semanas só 

Não tudo bem, não é obrigado 

Não 

Dá para a gente ir pensando ... 

Depois quando faltar não tem de quem pegar 

Depois não tem o que  

Trocar 

Eu acho melhor a gente fazer uma reunião com todos os professores de Matemática 

e ver isto 

Depois você sai de uma escola vai para outra 

É ... 

Os diretores vão permitir isso aí também? 

Mas cada um na sua escola, que nem eu na minha escola eu posso contar 

Claro 

Pode falar ... 

Quando vai ser, vai até dia ... 

E a gente poderia analisar o livro aqui ...(falas) 

Analisando, depois a gente conversa com as nossas escolas 

Anhã, eu acho! 

Vamos escolher este livro 

(falas simultâneas) 
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Porque baixar da internet para cada escola não dá 

Não, não 

Tem que ter internet 

www. fnd... Etc... 

Só que tem uns livros que a gente já sabe 

(muitas falas paralelas sobre os livros) 

Então gente! Está lançada a idéia 

Ah! Eu acho bem interessante 

Eu vou verificar a data de escolha, daí eu vou chamar 

(falas simultâneas) 

No final do ano chega os livros para o ano que vem? 

É 

Mas tem que encomendar 

(comentários sobre os autores) 

O que mais gosto é o do Bigode, Bigode a gente trabalhou o ano passado 

Eu só admito estes dois 

E se eu contar para vocês, já foi adotado o Bigode no colégio que eu trabalhava o 

ano passado, e o Bigode trata muito teoricamente, ele trabalha com teoria, e é uma 

parte que falta nos livros, mas os professores pulavam esta parte, pulavam 

Mas os professores também não sabem trabalhar com o Imenes 

Toda aquela fundamentação para explicar os números racionais, toda aquela 

fundamentação geométrica na régua 

São os dois melhores 

Eles pu-la-vam! 

E nós aqui, ninguém escolheu o Bigode? 

O Bigode e o Imenes são os dois melhores livros (falas) 

É complicado porque o livro é bom, mas os professores não gostam daí .. 

O Bigode a gente usou muitos anos, depois com o do Imenes, são 

os dois melhores 

O Imenes você tem Imenes aí? (falas) 

Eu acho melhor o Imenes , mas o Bigode também é bom 
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Eu gosto mais do imenes (falas) 

Agora você vai para os professores, o que acontece? Escolhem 

Giovanni, Giovanni 

É... 

Bom daí é problema deles também 

Não, não é problema deles, nós não podemos deixar porque nós 

estamos ... estamos à frente de uma coisa que ...  

(falas) 

Depende da necessidade 

Mas a gente pode convencê-los, este livro aqui é bom, a gente pode 

convencer 

Porque o livro didático é um apoio .... 

Isso 

Um material de apoio 

Não impor, convencer... 

A gente dá umas opções, o Imenes ... 

Claro que não, ali.... (falas) 

É este aqui 

Não, não o Imenes é aquele ... 

(falas simultâneas dando a identificação do livro do Imenes) 

Gente! Eu trabalhei com o Giovanni e também com o Imenes, o que eu trabalhei 

com eles era técnica, não era, mas foi trabalhado (falas) 

É, é isto! 

Eu tenho uma coleção atualizada deste aí 

Também né... 

Uma coleção que saiu ... (falas) 

Mas foi com este livro 

Já, já foi trabalhado 

A maior parte dos professores não gostou 

Não sabem trabalhar com ele 

Não sabem trabalhar, não é que não gostavam 
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Não sabem trabalhar 

Este daqui já está atualizado e a 8ªsérie tem dois conceitos novos, 

dois capítulos novos 

Eu não tenho o novo! 

Eu acho que nenhuma escola tem 

Não este aqui, ninguém 

Não 

Lá em XXXX  também, só algumas pessoas assim 

Mas leva (falas) 

Lá na Vila Nova eu usei vários anos este livro, olha! Este daqui é ótimo ele liga muito 

os três eixos 

É  

É (falas) 

Mas trabalhar com o Imenes é meio caminho andado  

(falas) 

É ano que vem XXXXX 

Ah! E ele tem que ter uma visão circular, porque não é para dar 

em ordem... 

Porque eles pulam  

(falas simultâneas) 

Este ano não chegou nas escolas o catálogo 

Não 

Nem vai chegar vai ter que baixar na internet 

Pois é, baixar na internet, quem é que tem internet? 

Não, é baixar um livro 

Vai ficar caro 

Mas vai estar tudo aquilo lá (falas) 

Baixa por área daí... 

Mas é bastante, todo mundo um por um, você tem que .... 

(falas simultâneas sobre o assunto) 

E vai ter as estrelinhas lá 

(muitas falas paralelas) 
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Então vamos 

Vamos! 

Nós paramos onde? 

Quantos são os vértices? 

Daí é: quantos refrigerantes cabem no engradado? 

Bem na 5ª série ... 

Começa a idéia 

Já está começando a idéia 

Eu coloquei, se vocês acham que é viável colocar isto ou não (falas) é saudável 

tomar refrigerante todo dia? 

todo dia? 

(muitas falas) 

É bom falar 

Daí você mexe (falas) 

Nem pode tomar todo dia 

Então ali, espere um pouquinho 

Quantos refrigerantes cabem no... 

Então aquele questionamento sobre aresta e tal terminou? 

Terminou, foi até quantos vértices  

(falas) 

Então agora pula uma linha e coloca 

Que agora já vem outra parte (falas) da multiplicação 

Aqui tem que separar por introdução, a multiplicação, por conteúdo será que não? 

(discussão sobre a estruturação da folha) 

Tá! Quantos refrigerantes têm  no engradado? É saudável tomar refrigerante todo 

dia? 

E eles já vão falar 

E eles sabem que não é bom  

Mas eles vão falar 

Porque eles sabem 

Estes alunos até não são, porque vai ser uma quantidade reduzida (falas) 

Já vai trabalhar ciências  

(falas simultâneas) 
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O prof. pode pedir uma pesquisa 

O que é que têm, quais os componentes do refrigerante 

É 

Dá para fazer 

Só aí é.... (...) (falas) 

Podia colocar uma observação 

Colocar, ele vai ver uma descalcificação 

Mas você, vai roendo 

Vai roendo, e acontece isto com a gente também... se tomar refrigerante todo dia vai 

acontecer isto com a gente também 

Pois é, colocamos ali, é saudável tomar refrigerante todo dia? Foi ... 

Será que é interessante colocar ali agora, mostrar a descalcificação colocando um 

osso de galinha lá e vários dias...  

Dentro do copinho de refrigerante vai descalcificando 

Será que dá para a gente fazer? 

Se o professor entende faz, mas também tem o seguinte, ele vai ter que ser formado 

em ciências para falar sobre isto 

Ele vai ter que falar de calcificação, cálcio o que é 

Pois é 

Se surgir pode entrar como uma (...)  parte que a gente pensou 

lembra? Se a coisa crescer, se eles se interessarem, questionarem, 

isto é uma complementação, vamos fazer uma seqüência 

Dependendo da turma 

A gente pode colocar, além disso... 

Que pode ficar muito grande 

Que pode ser abordado também, na hora que for falado isto, falar isto 

Porque não podemos deixar uma coisa muito complexa, fazer 

todas estas complementações (...) a gente põe para terem noção, é 

uma idéia 

É 

Se não abre muito? 
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Eles podem ficar curiosos, procurarem 

Dá para falar para esta professora 

Mas o professor tem que procurar! 

É 

É 

Porque se o professor for na sala fizer isto, o aluno vai questionar 

e ele vai ter que pesquisas alguma coisa, a gente fala ah! Não é 

saudável, por que? 

Porque engorda (risos) 

O refrigerante faz mal por causa disto, por causa disto os ossos descalcificam, 

principalmente na época ... da adolescência 

Mas daí... 

Você vai estar crescendo, precisam, precisam de cálcio 

O professor vai procurar em livros e você, vai pesquisar um tanto 

(falas) 

Ah! Também o professor pode ir bem mais longe 

Viajar 

É a idéia dele 

E a próxima aqui é: quais são as dimensões do engradado? Comprimento , largura e 

altura 

Tem que dar as respostas 

Não 

Uma vez eu vi um trabalho que eles tinham que medir com 

barbantes, era uma maquete, para uma feira, tinham que fazer 

uma maquete do Jardim Botânico, uma maquete, arrumaram 

um ônibus e foram para o Jardim Botânico para medir tudo, 

levaram barbante, uns negócios lá (...) eles chegavam lá 

mediam, registravam (...) só que as professoras não pensaram que 

tinham os objetos, e eles pensaram no desenho do botânico....  
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(neste momento a fita acabou e a explicação foi dada para dizer que eles podiam 

verificar como medir) 

  

Ou então assim observando o engradado como podemos medir? 

Como podemos medir o engradado? 

Se o professor entender ele vai discutir, ele já vai usar palavras ... 

Depois você vai falar para ele que vai cair em multiplicação (falas) 

Ah! Então tá! (...) 

Então quais são as dimensões do engradado, agora vamos medir, vamos deixar 

como ela colocou 

Como por ex. vira o engradado, você fala em dimensões porque vai ter uma 

provocação, porque ... 

Você coloca comprimento, largura e altura ali 

Daí então 

Mas ele vai ter assim, até antão se ele já teve esta aula, se ele não teve, se ele 

entendeu, se ele não entendeu, mas são só três? Ele tem tantos lados, só vou medir 

três por que? 

Ah! Daí sim! 

A professora vai ter que responder 

A professora vai responder! 

O que vocês podem colocar aqui, podemos pensar, é como podemos 

dividir o engradado, você coloca comprimento, largura e altura 

que é  uma possibilidade 

É, a professora já sabe, ela vai ter que dividir estas partes 

Vai ter que questionar as três  dimensões 

Você pode questionar outras coisas, falar porque as relações ... 

Coloque assim: como podemos medir o engradado? Na mesma: vamos medir? 

Vamos medir tá! (falas) 

Vamos medir, põe lá: comprimento, largura e altura que são as dimensões, não 

precisa fazer grandes ... (falas) 

Ah! Eu coloquei: vamos construir um paralelepípedo 



 

62

Tá! Daí esta é uma etapa 

Esta é uma 1ª parte 

Certo 

Estamos na 2ª parte 

Acho que já deu uma aula, não é? 

Nossa isso ai! 

Dá para você trabalhar com estes alunos 

Isto daqui seria para um dia, porque são duas aulas 

(falas não identificadas) 

Conforme o debate que surgir 

É conforme a realidade deles 

Conforme o professor também 

É  

Porque o professor ...(falas) 

Se você vai trabalhar bem trabalhado, isto aqui dá para uma semana, isto aqui, hem! 

Se você for abrir 

Deixá-los falar, questionar  

É (falas) 

Fazê-los falar  

Mas também se for um professor daqueles que não gosta de dialogo, meia hora tem 

que estar pronto 

É demorado para isso 

Perguntou , respondeu, perguntou, respondeu 

É (falas) 

Até fazer ele entender 

Anhã 

É tempo 

E agora vamos para as caixinhas de fósforo? (falas e risos) 

Então vamos colocar assim, em 2º momento o professor supõe que caixinhas são 

engradados, é isso? 

Não, tem que por assim: no 2º momento utiliza caixinhas de fósforo 

Isso! 
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Para representar 

Representando o engradado 

É do formato mesmo? 

Ah! Não vai desenhar deste formato 

É vou fazer os pontinhos 

Sabe o que dá para fazer também, ele podia cortar pedacinhos de papelão e tipo 

encaixar 

É isso que eu estava querendo falar, que ele pudesse encaixar 

É você falou assim 

Para ele encaixar dentro, não fazer os risquinhos (...) para encaixar 

Bem visualizado! 

É 

Dá para fazer de cartolina para separar a gavetinha da ... 

Quando chega também outro questionamento 

De colar em cima 

É isso você vai pegar (...) e vai por ali, ele vai (...) agora como que é que nós 

poderíamos representar os refrigerantes, ele vai pegar, tem a necessidade de fazer 

uma representação de refrigerante, ou você poderia fazer uma dinâmica para ele 

levar para casa e trazer representado o refrigerante, ele vai fazer com massa de 

modelar, ele vai..., ele vai trazer montado, até mesmo a parte dele na coordenação 

motora 

De 1 a 4ª trabalha isto de modelar? 

Ele vai ver que agora é a atividade que ele vai levar para casa, é ele vai fazer 

representar  os refrigerantes dentro daqueles quadradinhos, ele vai ver (...) 

tamanhos  

(falas) 

Vai fazer muito grande não cabe no buraquinho 

Isso! 

Vai ter que ver a largura, vai ter que se informar quanto vai caber ali 

Porque depende do professor 

De testar, muito alto, porque o engradado 

Os alunos ali , são 4 h semanais, então tem  

Mas meu Deus do céu! 
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Poderia explorar ... 

Mas será que ele pode dar tarefa nesta sala de apoio? 

Ah! Pode! 

Pode? 

Ele vai ...  

(falas simultâneas) 

Então foi colocado ali, que no 2º momento 

O professor utiliza caixinhas de fósforos para representar o engradado 

E podemos colocar observação: o professor pode 

Pedir 

Pedir para os alunos então aqui do lado 

Representar 

Como representaria o refrigerante 

Poderia colocar junto com cartolina para fazer (...) tem que complementar será? 

É 

Tem 

Utilizando cartolina 

Cartolina 

Ah! Em 2º momento o professor utiliza a caixinha de fósforos para representar o 

engradado, com cartolina  

Isso! 

Com cartolina fazer divisão, as divisórias 

Mas eu acho que é uma observação só ... 

É 

Não como fazer 

Aquela observação dele 

Aquela que vai de ladinho ali 

Revestir a caixinha de fósforo com pedaços de  

Cartolina 

Cartolina 

Não é por dentro 

É divisória 

Aquela gavetinha (falas) 
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O professor... 

Ele pega a cartolina e faz assim ah! Dentro da caixinha (falas) 

Ah! Dentro da caixinha 

O espaço é muito pequenininho gente! Da caixinha 

É muito pouco 

24 buraquinhos ali, olhe que tamanhinho que vai ficar? 

Não vai dar  

(falas simultâneas) 

Só se fosse uma caixa de sapato, tudo bem 

É 

Tem que ser uma caixa de sapato 

(falas simultâneas e baixas) 

Olhe! Com aquela caixa de fósforos maior, talvez fosse maior ainda ... ainda ... 

Maior 

Mas é mais difícil de conseguir 

Ou a gente trabalha só com o formato da caixa? 

(falas simultâneas a respeito das possibilidades) 

Pode ser como uma sugestão então, como uma ... 

(múltiplas falas simultâneas) 

Como é que foi colocado? 

A divisão ou cartolina, seria construir  

O professor pode usar também uma caixa de sapato e fazer a divisão 

Porque ele está representando o paralelepípedo (falas) 

Gente! Vejam, aqui tem uma transposição, ela não está lidando 

mais, ela não vai lidar com o interior da caixa 

Entendi agora! Ah! 

É pode até ... 

É área? 

Ao construir a caixa ele não é obrigado a cortar os 24 porque é 

uma representação da caixa 

É 



 

66

Neste caso ele trabalha com (...) 

Por fora 

Pode até incluir, talvez construção da caixa como uma atividade 

Tá! Isto aqui vai da necessidade do professor 

Isto aqui ela vai alternar, porque depois ela vai empilhar, outra 

coisa ela vai fazer ... 

É o que eu pensei, mas não tinha que ser assim ... 

Não, mas aqui poderia até refazer, uma só para mais ou menos visualizar o 

engradado e as demais ele pega sulfite, encapa a caixinha e faz com hidrocor 

quadradinhos 

Não, mas nós podemos fazer o seguinte 

Quadricula 

Agora, neste momento 

Quadricula daí 

Vejam bem! Neste momento trabalha só com as caixinhas, para fazer este momento, 

mas depois 

Lá no final 

Com engradados de refrigerantes, eu acho que ele não registrar isto aí 

É (falas) 

Porque eles vão pesquisar o que o caminhão usa, este não é o 

tamanho da caixa  

(falas) 

Tá! Então tudo bem! 

No 2º momento vamos falar da caixinha 

Então tá! (falas) 

Então se você vai ocupar tua caixa, falasse para ele revestir, faz um retângulo cola 

aqui, sabe como revestir a caixinha  

Uma colagem 

Já é lado, branquinha 

Branquinha, isto que eu pensei, fazer uma colagem para eles dividirem, pedaço por 

pedaço 
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A parte externa 

Se for para depois trabalhar a parte externa, então... 

Ele já está tirando as faces? 

Isso! 

As faces e colocando 

E medindo, tanto por tanto 

Porque teria que trabalhar por fora, trabalhar por fora 

Daí lá, antes ... 

Se trabalhar com a caixa maiorzinha 

É vai sair um troço feio 

Dá um trabalho (falas) 

Tem aluno de 5ª que não tem 

Então a gente vai fazer assim oh! 

E não tem coordenação nenhuma 

Oh! Ele vai fazer isto aqui oh! (falas) 

Ele vai cortar assim oh! (mostrando no papel que seria contornada na caixa) 

Já vai estar aprendendo (falas) 

Até para colar vai ser aquela ... 

Mas não faz mal que fique todo torto, é deles ora! (falas) 

Mas e daí, só porque não consegue fazer nós não vamos por  

Ele que está fazendo (falas) 

Não, uma outra coisa 

Existe esta possibilidade 

Mas nem que fique feio 

É dele, o material é dele, ele que está fazendo! 

Ele está aprendendo 

A professora que achar que a sala não faz, ela ... vê outra coisa 

A professora que quiser fazer na caixa maior 

Fala para usar a caixa e pronto 

A professora analisa, se ela quiser fazer na caixa maior, ela que faça 

(várias falas a respeito das possibilidades) 

Mas não é para ficar branca, é para ele sentir as partes 
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Hum! 

Entende, não é para ficar branquinha, é para ele saber recortar um retângulo e colar, 

e outra coisa assim ele cai colar alguma coisa aqui entende, para ele sentir 

Ele que vai ver 

Ter noção de que se ele colocar uma parte aqui, oh! Ele vai ter uma parte plana, ele 

vai recortar esta parte plana e vai colar aqui, oh! 

Mas veja! Veja a bagunça que vai dar no aluno um pouco antes ele estava 

construindo um engradado, tudo bem 

Mas terminou 

E agora ele vai medir a caixa de fósforos, não vai dar muito (...) ali 

Não, mas acontece que ele já viu isso, ele simplesmente, ela vai para a sala para 

repetir o plano, ele vai recortar na figura plana e vai colar 

É 

Não, ele vai desenhar 

Ele vai colar assim, oh! (falas) 

Então coloca assim, como é que você colocou a frase ali? 

Em 2º momento a professora utiliza as caixinhas de fósforos representando o 

engradado 

Daí pode botar do ladinho 

Não, daí põe assim: que devem ser ...(falas) 

Face a face 

Com cartolina branca 

Com papel sulfite, fica mais fácil, é mais mole 

É tá! Põe 

Que deverá (...) com papel sulfite 

(falas simultâneas baixas e inaudíveis) 

A 3ª semana (falas breves sobre coisas pessoais, sendo dona de casa, trabalhando 

etc.) 

Certo, então continuando lá, aí que eu pensei em propor aquele empilhamento 

(falas) 

Na verdade tem que ser bas-tan-te caixinha 

Eles juntam (falas) 

Onde ela parou? 
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(...) caixinhas 

Pronto 

Agora o que nós vamos precisar, vamos precisar  

O parágrafo 

Em seguida vão 

Os alunos vão 

Agrupar as caixinhas, empilhar 

Empilhar (falas) 

Para montar a carga do caminhão? 

Não empilhar, ainda não tem caminhão 

Ainda não? 

Ainda não 

Então, empilhar caixinhas 

Em seguida os alunos vão empilhar as caixinhas 

Para  

E 

O professor introduz o exercício de multiplicação? Eu coloquei assim (...) e introduz 

exercícios de multiplicação (falas paralelas ao fundo) 

Vocês acham que chega aí a multiplicação? Será? 

Eles vão contar 

Primeiro você fala que ele faz os empilhamentos, depois você faz 

perguntas, depois você fala da sistematização, é isso? 

Não, isto aqui na verdade eu coloquei assim, neste momento o professor 

Ah! Tá! 

Propõe diversos empilhamentos e introduz exercícios de multiplicação 

Eu acho as perguntas, que as perguntas ... 

E questiona 

Questiona 

(múltiplas falas sobre os possíveis questionamentos) 

Primeiro coloca de 10 em 10, tá! E vai questionar 3 X 10? 

Ele vai falar 
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Mas de repente não dá mais grupinhos de tanto em tato, vai sobrar ou faltar, como é 

que vai fazer? 

Ah! Mas ele vai lidar com ... 

Dá em grupinho de 10, em grupinho de 10 sobram e lá 

Não mas sempre tem, vai ter um momento ... 

Vai ter aquela parte total, tem aquela primeira parte 

Vai ter um pronto 

É 

Ele vai pegar uma quantidade, vamos ver 

Isso! 

Três filas de caixinhas de oito 

Quantas caixinhas você pergunta? 

Quantas têm? 

24 

Então vai ter 20 no máximo, então? 

Não 

Primeiro só ... 

Só se o professor preparar mais 

Mas o professor que leve mais caixinha ... 

Não, isso daqui o professor vai ter que pedir muitas caixinhas 

Porque ali vão ter várias (falas) 

Com 20 alunos ali, cada um trazendo umas 4 ou 5 (falas sobre as caixas) 

Não precisa cobrir todas, cada um cobre uma só e  

Cobre uma só para ele ver ali 

Põe assim,: neste momento o professor propõe diferentes formas de 

empilhamento, e aproveita para realizar questionamentos a 

respeito da quantidade total, é isto? Da quantidade total ou 

provocando a necessidade da multiplicação para realizar a ... 

Ser mais rápido, mais 

É para qualquer necessidade que o professor vai entender, será? 

Põe este exemplo 
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Não, se colocar alguns exemplos 

Coloca uns exemplos, você coloca sugestões, exemplos, sei lá 

Exemplos, põe exemplos 

E também sugestões 

Exemplos, porque aqui eu coloquei três, o professor pode fazer 

Quantos ele quiser 

20 

Claro! 

Eu acho que se ele quiser, ele põe os grupos assim: agora vocês 

façam de diferentes maneiras e anotem, e façam um relatório 

Isso!  

Então pode colocar ali ... 

Em seguida os alunos vão empilhar as caixinhas de diferentes formas 

De diferentes formas que  

E o professor 

De diferentes maneiras conforme 

Empilhar de diferentes formas, porque ele vai empilhar assim, não 

é? 

Empilhar as caixinhas 

Oh! Mas tem que dizer que sempre tem que ... (...) porque ele pode 

começar 1, 2, 3  

Sempre ter a forma de 

Não 

Não 

Sempre em forma de pilha 

A professora pode até levar um caminhãozinho para mostrar 

Tá! Mas por enquanto ele vai fazer assim, oh! Assim ..., mas  se ele fizer assim, oh! 

Ou assim ... (falas) 

É ele pode empilhar diferente, mas ali 

Mas gente! Como que vai empilhar as garrafas de refrigerante, não pode empilhar 

deitada, elas caem 
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Não, mas 

Tá! Eu posso por ele assim, assim e assim,e ela não vai cair! (risos) 

Ah! Ali, é... 

É verdade 

Mas se fosse para você transportar? 

Tá! Eu coloco uma outra aqui, uma outra aqui ... 

Só que daí de repente você dá uma 

Sugestão, uma tampa de sapatos, por ex. vamos (...) a (...) desta 

tampa 

Eu acho 

Ai ele vai usar a base, vai pegar a base, ele vai empilhar assim 

Faz, é porque senão daqui a pouco está inteiro 

Faz uma regra, oh! Tem que combinar deste jeito! 

É 

Todas as possibilidades que vocês puderem montar as caixinhas 

deste jeito 

É 

Vão fazer uma fila, vão usar 10, 20 30 

Ou vão fazer ... 

Pede que sempre façam cada etapa, eles ... 

Escrevem colunas 

É então coloque lá 

Eles vão colocar assim, eles vão ver que cabem 

Menos 

Então vamos ver o que mais 

Nós colocamos (...) (falas não reconhecidas) 

Pode trabalhar um pouco possibilidades, quantas formas podem ser? A incerteza 

E é uma noção intuitiva de volume, quantos, se eu colocar assim vai menos, se 

colocar assim vai mais ... 

Tem que usar a palavra possibilidade 

É intuitivamente está trabalhando volume e não precisa falar o que é volume 
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Não mas possibilidade pode usar a palavra, quais são as 

possibilidades de empilhar ... 

É 

Está trabalhando o conceito de possibilidades 

Daí coloca 

O professor precisa de uma base, se ele tiver um caminhão 

disponível, ele pode até usar o caminhão mesmo! 

Para ver como, pode trazer um carrinho 

Claro!  

Não, porque a gente pede uma tampa de caixa 

Mas tendo um carrinho ele vai variar a base, ele não pode (...) 

Hum! A base 

É sempre retangular 

Aí se faz necessária uma caixa  

E o professor disser assim, por ordem ... 

Até o caderno pode ser a base 

Pode claro! 

Pode ser o caderno dele 

Dá a impressão que foi uma base retangular 

Será que vai ficar muito direcionado? 

Não o professor pode fazer isto! 

Uma base retangular 

(falas simultâneas) 

Uma base que pode ser até na folha de caderno 

O professor pode falar assim, ordene seis caixinhas (falas) 

Tá! Faça o empilhamento 

Não, mas ela vai por na sugestão, ele vai empilhar assim, assim... 

Uma base retangular 

Isso é 

Ter uma base só para ele trabalhar em cima 

Pode ser do livro dele, do caderno, da... 
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Não tem problema, não é para usar a base toda, ela pode dizer 

agora coloquem na base seis caixinhas, ele vai arrumar 

Ah! Então: para isto faça-os usarem uma base retangular 

Então um caderno 

É  

Um livro! 

Melhor 

O professor diz quanto quiser, agora você vai usar 20 caixas, ele 

vai ter que usar 20 caixas, ele vai ter que arrumar ali 

Mas vamos colocar por ex. ali, o prof que faça... 

Ele pode até dizer: de forma que as filas fiquem iguais 

É (...) pode ser 

Tem que ser sempre assim ou altura ou base 

É e daí você vai trabalhar, como você está com o engradado, então ele vai ter que, a 

hora que ele fizer assim, vai dizer, não! Aí cai o refrigerante, o engradado assim não 

vai poder, vai poder fazer assim, vai poder fazer assim (falas) de maneira que não 

caia o refrigerante (falas) 

É então isso que você vai fazer ah! Vai fazer assim, vai fazer assim 

É 

Aí sim! 

Se não daqui a pouco ele está falando que vai caber um monte (risos) 

Lotou o caminhão, quero ver (...) (falas) 

Vamos por algum desenhinho destes 

Não precisa por, deixe depois eu ponho 

Ela vai por em baixo 

Coloque assim oh! Escreva o desenho 

Não precisa por, que ela já sabe 

(falas sobre como ela vai por o desenho) 

Vamos para frente 

Agora descreva, daí agora que vem o caminhão 

Agora vem o problema do (...) 
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(risos) 

Não, agora eu acho que colocar em segundo momento 

Agora eu acho que intercalando com a atividade a gente vai 

acrescentar aquela dela 

Qual? 

Depois deste momento aqui a gente só pode fazer aquilo 

Mas será que cabe ali? 

Cabe, como sistematização 

Uma multiplicação 

Porque aqui não estão os exercícios que ela vai trabalhar, a 

sistematização é uma atividade que vai seguir, mas para além 

disso, ele pode dar um, estar trazendo outras coisas 

Dá para o professor utilizar também o material dourado (falas) 

Alayde, sabe o que é que eu acho? Eu acho o seguinte na hora do ... 

Eu acho que a gente devia ter terminado este para trabalhar com outras coisas 

sabe? (falas) 

Eu acho 

Mas daí o professor pode por 

Ah! Sim! Passamos como atividade 

Isso! No 1º ele já fez tudo que dá para fazer com este tema, se não daqui a pouco 

você mistura, e os alunos vão ficar meio... 

É  

É 

Terminou, dá outra proposta 

O professor faz uma atividade mimeografada, monta o empilhamento lá de quantos 

Isso ai! 

Quantas caixinhas, caixas têm no empilhamento? O professor vai trabalhar 

Está trabalhando o mesmo tema, se você deixa muito abrangente, vai começar, 

então trabalha bem a multiplicação desta forma, depois os exercícios senão ... 

É, mas não coloque muitos exercícios porque eles não gostam 

Ah! Sim... (falas) 
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Vejam bem! Eu não vou colocar muitos aqui, exemplos 

Um 

Não, eu vou colocar ali uns três exemplos 

(falas simultâneas) 

O importante é a qualidade do exercício não a quantidade 

É 

O entendimento do aluno 

É o entendimento, não adianta um caderno cheio, um trabalho assim ... 

É muito mais fácil, e muito melhor fazer o empilhamento que está olhando , está 

vendo quanto, do que ficar 300 exercícios no caderno 

Repetindo 

O aluno fala: de novo isto? 

Eu fiz o curso Kumom, eu fui lá, fiz o curso (falas) tive que fazer como se fosse uma 

aluna 

Nossa 

No final eu estava assim (risos) eles são super rápidos em cálculos (falas) tem 

piripaque, mas aprendem, nossa mas é rapidíssimo! 

Mas é só memória 

O japonês ele trabalha assim desta maneira (falas) tudo deles é assim, é muito 

rápido, é 5 é 5 e não 5 e 1 5 e 2 nem... 

Não é brasileiro (falas e risos) 

Ele é muito metódico, é muito certo, então aí o japonês está dando aula (falas) fui 

passei, eu ia abrir ... 

Que parte vamos agora? 

Agora já é o 3º momento, que é o caminhão, como é que você colocou lá no 2º 

momento? (falas) 

O professor utiliza as caixinhas de fósforos, representando os engradados, que 

deverá ser revestida face a face, usando sulfite ou refrigerante (risos) 

Ou refrigerante? 

Ou cartolina (risos) 

Tanto que fala! (risos) 

E em seguida os alunos vão empilhar as caixinhas de diferentes formas, para isto 

faz-se necessária uma base retangular, daí ... ilustrações 
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Agora 3º momento 

O 3º momento 

No 3º momento (falas) 

Agora que vem, eles vão ter que pegar alguma coisa e medir (...) porque eu fiz assim 

aleatoriamente, não quer dizer que  

Você vai ter que por as medidas ali neste caminhão? 

Não, o que tem que ver aqui, tem que medir realmente o engradado para ver o 

tamanho, de repente está (falas) está uma caixa 

Não, mas não tem problema, não tem problema 

Ele vai olhar, só que ele tem que fazer um cálculo 

Ele não vai confirmar isto 

Ele vê a possibilidade no desenho, não vai questionar se é real 

Porque ele vai ter depois a medida real, ele já mediu o engradado 

Não precisa ser uma dimensão em escala real 

Não, não 

Neste momento o prof, leva pronto em cartolina? 

Ah! Não! Tem que levar pronto, porque desenhar um caminhão vai sair feio 

Não, não vai desenhar caminhão! (falas) 

De uma certa maneira não, levamos pronto na folha de sulfite 

Mas estamos considerando que a massa cinzenta das mulheres é muito superior e 

ela não precisava de reforço, ah!!! (risos) 

Eles podem até desenhar, mas tem que dar o caminhão já pronto 

Este teu problema, tem problemas 

Tem que levar pronto para eles (falas) 

Aliás, eu acho que tinha que botar o caminhão ali, vai tirar dali 

por no lugar (...) 

Será 

(...) Tem um caminhão bem bonitinho 

O caminhão tem que estar desenhado 

O professor neste momento, o professor leva 

Apresenta a figura 

Tá! A figura abaixo 
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Apresentar a figura abaixo 

A figura em anexo 

Abaixo, porque vai dar pronto, vai dar mimeografado  ele, xerocado 

É poderia colocar em anexo, junto uma figura assim 

Dá para ele por no quadro 

Que representa o caminhão transportando engradados de refrigerante 

Transportando!  

Engradados de refrigerante 

E sabe o que tem que fazer com isto, igual fizemos no fluxo, passo a passo, lembra?  

Vínhamos e fazíamos todas as aulas aqui, montávamos a partir da hora que você 

virava aluno (falas) 

Você leva o caminhãozinho pronto para eles, e lá vem as perguntas  

No 3º momento o professor apresenta a figura abaixo, que representa o caminhão 

transportando os engradados de refrigerante 

Tá! Daí tem ... 

As questões agora 

Pode até por questões 

Pode ficar 

Questionando, então põe assim 

Questionamento aos alunos 

Vai por assim nº 1 de novo? 

Ela não está pondo numerada, está pondo asterisco 

Quantos engradados o caminhão está transportando?  

(falas baixas enquanto escrevem) 

Outra pergunta 

Quantos são os refrigerantes que ele está transportando? 

Quantos? 

Qual o total de refrigerantes 

Qual o total de refrigerantes? 

Qual o total de garrafas de ... 

Qual o total de garrafas de refrigerantes? 

Garrafas de refrigerantes 

É 
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Então o caminhão está transportando engradados com os refrigerantes 

Então quantos engradados o caminhão está transportando? 

Quantos engradados 

Isso daí ... 

Qual o total de garrafas de refrigerantes 

Que estão onde? Nos engradados? 

É 

Transportadas pelo caminhão 

É dentro do caminhão , no caminhão inteiro 

É, todo 

Não pode ser muito numero, se não vai dar um numero enorme,não tem (falas) 

Não, não, o total de garrafas 

Quatro vezes o total de caixas que tem! (falas) 

Ele já calculou quantas caixas tem, então agora ele vai só multiplicar 

É, 24 garrafas  

Vezes o total de caixas 

Vezes o total de caixas 

Ah! Não já está supondo aqui, não vai ser na? 

Vai, anhã, está bem explicadinho (falas) 

Qual o comprimento da carga, mas ... 

Tem que medir o caminhão? 

Não devia perguntar isso 

Também acho, os engradados já foram medidos 

A caixa, não o caminhão 

Ah! Tá!  

E estimativa, vamos por a estimativa 

A estimativa 

Qual a estimativa de 

Eu acho que a pergunta seria assim: qual é a estimativa  

Não, não é 

Quantos 

É 
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Eles não usam esta palavra estimativa (...) 

Faça a estimativa , não... 

Quantas garrafas você acha  

Aproximadamente 

Olhando o caminhão você acha que tem? 

Quantas , é ... 

Aí sim! Como eu poderia calcular para saber exatamente quantas 

garrafas de refrigerantes têm no caminhão? 

É exatamente (risos) 

Tem que seguir um falando e escutando 

Num primeiro momento você pergunta quantos engradados, e 

depois quantos refrigerantes 

Tá! Oh! Porque estava escrevendo até agora, então não entra aqui quantos 

engradados o caminhão está transportando? 

É a 2ª parte esta 

Quantas 

Estas duas perguntas exatas são da 2ª parte 

E esta de quantas garrafas você acha 

Essa é antes de calcular 

Antes de calcular, a pergunta é assim: quantos engradados você 

imagina, e quantos refrigerantes podem ter, ele vai dizer, eu acho 

que transportam 30, quantas garrafas... 

Bem legal isso! 

Ele está trabalhando com as possibilidades 

É 

Se ele fez isso, ele pode fazer desde a adição 

O engradado de ... 

Achei legal este 

A largura 

A largura e a altura, dá para por numa só? 
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Tá! A largura, e põe outro item, depois eu coloco lá na explicação, este não é o 

problema 

Altura, está bom, que mais (...) 

Aqui eu pus o próximo e agora vamos ver qual é o peso 

Você está fazendo no real? 

Isso! No real, tem que ter a balança 

Porque usando a balança 

Certo (falas) 

Mas ele tem que ir no mercado pesar em uma balança digital? 

Não, mas ele tem que ter, tem que (...) tem balança 

Mas daí 

Mas daí vai pesar o engradado com garrafa? 

(falas simultâneas) 

A balança ... 

Então vamos ver, o engradado vazio (falas simultâneas) 

Se não, ela vai ter que encher de água todas as garrafas 

Não, de um refrigerante que vai 

Porque ele vai multiplicar 

Claro! 

Ah! 

(falas simultâneas) 

De uma garrafinha, vamos lá 

A balança 

Vai pesar um 

Não o engradado vazio 

E um refrigerante 

Vai pesar ... o engradado vazio e uma garrafinha (falas paralelas) 

Nós queremos que entre a multiplicação se fosse divisão a gente faria isso ... 

Qual será o peso (...) 

Qual o peso total do engradado cheio? 

Colocará para os alunos qual a maneira de calcular ele todo cheio? 

Isso! 
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Vai colocar para eles assim: Tá! Agora como que nós vamos calcular ele todo  

Eu tenho o peso de uma e o engradado tem 24 

É nós temos apenas uma garrafa cheia, temos o peso do engradado, e agora? 

Perfeito! 

Quanto ele pesa cheio, ele vai relacionar para saber 

É isto mesmo? 

Uma carga 

Tá! 

Se utilizando da balança vai pesar o engradado vazio e uma garrafa (...) colocará ... 

ao aluno a questão? Como , como, qual será  o peso ... 

Do engradado 

Total do engradado 

O seguinte põe 

As 

As 

As seguintes questões 

Quanto que dá o total de 24 refrigerantes? 

Quanto pesa ... 

Pesa 

O engradado 

Cheio 

Certo! Porque ele vai ter que pesar, multiplicar por 24 e somar com o peso do 

engradado 

É 

Uma garrafinha, quanto pesou uma garrafinha ... 

É um problema na verdade ... 

É um problema 

Mas ele que vai dar a sugestão 

Porque o professor pode pegar a conta que só 24, uma das situações depois ... 

É 

Depois o engradado 

E esta atividade pode ser feita em grupos para eles negociarem 
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Eles que vão ver! 

Isto aí tudo vai ter que ir nas sugestões 

Claro! 

A gente vai ter que sugerir para que seja bom 

O professor, tudo neste caso 

Às vezes a aula pode ser legal como pode se acabar 

Aí vem dizer que um dia o computador ou o vídeo vai substituir o professor, mas 

nunca!!! 

Eu não sei (falas) 

Ah! Um dia ... 

Um dia vai (...) professor (risos e falas) 

Ele vai assistir aulas por vídeo, poderia usar o computador e trabalhar (muitas falas) 

Alayde, Alayde, lá em XXXX tem uma faculdade que está fazendo pós à distância 

Tem? 

Tem 

Pois é, mas é confiável, dizem que o governo está cancelando tudo então é melhor a 

gente fazer no confiável 

Mas estão fazendo! 

Não, eu não sou contra o ensino a distância, mas a forma que o 

XXXX  coloca é errada mesmo! 

Claro que é! 

Tem um pedagogo dando as aulas, tem as professoras que fazem pedagogia, 

correm atrás de nós de matemática, bem loucas, como que resolve isto daqui? 

Porque o professor não sabe fazer nada!! 

Tem uma colega minha que ela explica tudo 

O professor não sabe explicar, não sabe tirar uma dúvida 

(muitas falas criticando) 

Vamos lá! 

Ele vai explicar o total do engradado? 

O caminhão inteiro, anhã! 

Ele já tem aquele total (falas) 

Agora ficou mais interessante! 
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Ele faz pensar 

Se um refrigerante custa tanto, qual é o preço de um engradado cheio? 

(falas paralelas sobre várias coisas, inclusive como estariam as falas na gravação, 

rápidas) 

Qual o preço ... (falas) 

Então qual é o valor da carga do caminhão, desconsiderando o valor dos 

engradados vazios 

Ah! Melhor 

Então 

Qual o valor 

Da carga do caminhão 

Desconsiderando 

Ah! Mas daí depende o preço de custo e o preço do mercado também 

Então, por enquanto ele vai levar, cada engradado custa quanto? 

Engradado não custa, tem que dar o valor do engradado vazio 

Não desconsiderando o valor dos engradados vazios 

Qual o valor da carga do caminhão ... 

Ah! e aí dá cheia, porque a pergunta ele pega de lá, lá já tem quanto é que custa 

Bom dia! com licença 

Bom dia 

Tudo bom? 

Tudo bem e você? Sente-se aqui com a gente 

(falas simultâneas) 

Você tem que ver isso no mercado! Preço de venda! 

Mas o que ela está falando é que tem que ver o custo 

Depois tem que ver o de venda!  

Já está no final? 

Está quase no final (falas) 

Na realidade ela tem o preço de venda ..., ele vai calcular sobre o preço de venda 

(fala paralela sobre dois temas distintos) 

Você usou o tangram? 

Primeiro eu tinha usado ... depois ... este aqui não é voltado para a multiplicação 

Não este não! 



 

85

A gente diz que na hora de transportar o mercado paga ... 

Então a gente tem que por observações ali... 

Está terminado? 

Está acabou! Acabou! Acabou! 

Nossa deu quantas coisas! 

Posso falar um recado antes que eu esqueça? 

Pode 

No último encontro eu havia falado que foi autorizado o parecer 

do  nosso grupo de estudos, saiu a portaria, não veio ainda para 

o departamento, mas eu vi o que foi discutido pela internet, está 

lá. Só que agora para efetivar tem uma inscriçãozinha de 5 reais, 

que tem que fazer, eu não sei se vocês se organizariam, não 

precisa ser hoje, mas pegam de todas, alguém vai lá e faz, ou eu 

ou a XXXX 

Leva e faz para todas nós (falas) 

Mas não tem problema da gente perder isto que já... 

Não, porque é autorizado retroativo ao início do grupo 

Na realidade o que a gente precisa é a cada 40 h um certificado, ou não? 

40 h, vai ser 

Mas daí um ano 

(falas a respeito de tempos) 

Gente deixe-me falar da XXXX aqui, ela é prof de 4ª série, eu pedi para ela também 

verificar alguma  coisa sobre multiplicação, aqui XXXX, a gente aproveitou o mesmo, 

a gente tem um grupo de estudos de Matemática 

Ah! Que legal! 

Para não ficar tirando outros professores da sala de aula em todos os momentos, 

aproveitamos o mesmo grupo de estudos para elaborar esta questão, elaboramos 

aqui as sugestões 

(neste momento a professora que chegou fala rapidamente da sua atividade, 

explicando-a para que pudesse ser enviada também, é solicitado a ela que faça as 

devidas complementações necessárias pedidas pelo departamento de ensino 
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fundamental e que traga em disquete até o  dia 30 previsto para que seja enviada 

junto com a nossa e as outras que seriam encaminhadas)  
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GRAVAÇÃO DO DIA 06/03/2004 

 

No início deste grupo uma das participantes pede para falar: 

 

Bom 

Vão ser montados uns cadernos, como aqueles, não é bem o material do fluxo, os 

Núcleos é que vão mandar as atividades 

Ah! Que bom! 

Sugestão para o que você vai estar trabalhando 

Só que para cada núcleo ficou uma atividade 

E o nosso qual é? 

O nosso é multiplicação dos números naturais, o que nós vamos ter que fazer, por 

ex., não é bem um exemplo é uma coisa bem, bem 

Anhã anhã ... 

Bem diferente, vamos ter que montar uma atividade inédita, uma coisa assim, não é 

para copiar partes de livro, aqui eles colocaram, aqui é mais sobre arte, cobre 

comunicação, e pode pegar os quatro eixos (...) geometria, numeração 

Juntar tudo? 

Pode ser um jogo? 

Um jogo, alguma coisa assim, que você manda lá por malote ou por mail até dia 31 

de março 

31 de março? 

Pediram para que a gente visse alguns professores que pudessem ajudar a gente 

Eu já pensei, quando ela falou, eu já lembrei de vocês! 

(vozes indiferenciadas) 

A gente vai trabalhar com a multiplicação na parte da base da 

1ª a 4ª para a 5ª série? 

A gente pode se reunir, trazer o que sugere para montar 

Às vezes assim em casa te dá um clique 

Anhã ... 

Você tem uma idéia começa a pensar 

Então você vai ter que criar uma idéia? 
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É uma só? 

É uma só, uma atividade, uma atividade 

Pode mandar mais? 

Quer dizer, é como isto daqui, é uma atividade longa 

Não é pegar um tantinho aqui pronto acabou! 

É montar uma proposta de trabalho como Núcleo de Educação 

Gente, problemas, jogos! 

Gente, eu estou olhando para vocês, mas eu estou vendo tudo assim oh! 

Por que, não está boa? 

Eu tudo oh! Preto, eu tomei um cafezinho aqui com um pedacinho de pão, eu nunca 

como 

(vozes diversas) 

Você desmaia? 

Não por que? 

(falas diversas sobre o assunto) 

Não pode ter plágio, não quer dizer que não pode se apoiar no livro 

Claro que não! 

Você pode mudar, criar uma outra forma  

Claro! 

Mas eu acho que dentro até daquelas coisas que vocês já 

comentaram, alguém que deve ter trabalhado com alguma 

atividade lá... 

Com mais professores, é mais fácil  ...  

Tem cinco quintas 

Caso não tenha espaço, não são todas as escolas, a maior parte das escolas não 

têm quatro quintas séries, então, poderá ser mandado um processo especial lá, 

podemos montar um processo especial e pedir  ... 

Mas isto é importante! 

Eu acho certo, coitados dos alunos só porque estão em uma escola pequena não 

têm direito? 

É 

Daí é discriminação! 
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Discriminação! Pode ser então que uma que tenham duas turmas, e junte com uma 

outra escola 

Talvez fosse por município, seriam tantas escolas por município e 

tantas salas para ... 

É 

Mas falaram que isto aqui são coisas à parte que serão estudadas e poderá ser feito 

processo para juntar mais escolas, pelo menos, ou para ver realmente se tem muitos 

alunos com dificuldade, eles podem até abrir, são casos à parte que poderão ser 

estudados ... 

Quantas turmas têm em Irati de 5ª série? 

Reunir todas e fazer a divisão? 

Anhã ... 

Tipo quatro por uma 

Ninguém sai perdendo 

É ninguém sai perdendo 

Duas  

Duas 

Vamos supor que junta duas ali e duas, ex. duas, duas dá quatro, faz uma turma e 

vê onde tem vaga no colégio e ... 

Os alunos vão num lugar só? 

(vozes indiferenciadas) 

É melhor porque o aluno ...  

(falas indiferenciadas) 

Pois é, por causa das salas... 

(falas inaudíveis) 

Ah! Ah! Ah! Para aí, então deixe eu ... 

Pode falar, fale! 

Deixa-me falar, oh! Não pode ser em biblioteca, em cozinha, em salão, tem que ser 

uma sala 

Mas que escola tem? 

Mas nenhum colégio vai ter! Que nem o nosso coitado, tem alunos, um monte de 

alunos, o XXXX também não tem ... 
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O XXXX tem, tem acho que sala sobrando, mas vejam, eles querem construir 

As nossas salas não começam nunca aquilo lá! 

XXXX fica faltando quem é que tem sala sobrando? Ou não tem sala sobrando? 

Não, não tem salas de manhã ... tem salas à tarde, só de manhã não 

É 

É tem que ser no contra-turno? 

Os da tarde tem que ir de manhã 

Olha isto aqui ainda vai gerar muito pano ... ainda, sabe .... quando isto? 

Lembra que eu... 

Esta parte de .... 

Ah! Isto é verdade 

XXXX, tudo isto, veja de 1ª a 4ª série, eles têm todo apoio, tem uma lá para ajudar, 

tem outra ... e nós da 5ª série só nós, e daí um aluno? 

Vocês têm uma turma muito grande? 

30, 35 

E cada um é diferente do outro para atender, um faz conta de lá para cá, outro faz 

daqui para lá, outro ... 

Hum hum ... 

Outro faz  (...) outro vai no quadro tem que fazer um por um, porque cada um 

entende de um jeito, e eles perguntam, acho um sarro na 5ª série, e levantam e 

levantam ... 

Mas é por ser criança  

(falas comentando) 

Verdade! 

É a idade 

É bem complicadinho, na medida que eles vão se acostumando, que tem que sentar 

que a profª passa nas carteiras, mas isto já é final de ano, eu sempre dizia: mas 

tinha que ter alguém para ajudar a gente na sala! 

Anhã anhã ... 

Porque a gente não consegue chegar no último ... é muito difícil 

Deixe-me aproveitar para dar mais uns avisos, lembram que eu 

havia falado do encontro e as meninas tinham pensado em se 
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inscrever? Tem o ENDIPE que é em Curitiba na PUC. Encontro 

nacional de didática e praticas ..., é em agosto, se não me 

engano, mas a inscrição é até 15 de março, é um trabalho, você 

viu isso? 

Não eu ouvi falar, ouvi falar por você ... 

Não veio e-mail? 

Não 

Desta vez não vai dar! 

Não 

Vocês não acham que a gente pode adotar o seguinte critério, 

assim que saibamos, por ex. o encontro paulista de educação 

matemática, em junho, em São Paulo, mandar uma pergunta se 

eles (Secretaria de Estado de Educação) vão subsidiar, porque tem 

professores interessados, porque no último foi muito rápida a 

divulgação, que vocês querem saber do encontro ... 

Talvez o que eu estou achando 

Já vou falar é ... 

Uma vaga por núcleo 

Eles lembram de Matemática, talvez o ENDIPE não tenham 

lembrado de comentar, porque é um encontro nacional e vai ser 

em Curitiba na PUC, porque seria fácil deslocar o professor do 

Paraná, alguns que fossem, solicitando a pergunta por ser um 

EPEM, Encontro Paulista de Educação Matemática 

EPEM? 

Vai ser em junho, eu até tinha um folder em casa, procurei e não 

achei, mas eu mandei um mail, não sei se foi para ela, mas 

chegou uma propaganda, o EPEM é mais barato também .... 

Até quando? 



 

6

Mas mesmo que não dê um trabalho, que dê para a gente ir de 

repente, mas perguntamos para eles ficarem ligados que tem 

gente interessada 

É melhor  

Sabe o que acontece, às vezes, na secretaria, eles mandam mas 

não temos o retorno, o ENDIPE está muito em cima da hora, o 

ENEM foi nas férias lembra? 

Foi na semana pedagógica, nós mandamos 

E este EPEM é na PUC ou não? 

Este EPEM é São Paulo, USP, eu acho que é razoável pensar, porque 

São Paulo não é tão longe ... 

É 

Vamos perguntar o do Paraná quando vai ter, porque no Paraná 

a gente vai ter que escrever 

No Paraná 

No Paraná, eu acho que vamos ter duas coisas no Paraná, que 

vão ser interessantes, uma é vocês inscreverem os trabalhos, e 

tentar organizar, se preparar para montar um resumo, 

apresentação, preparar uma montagem ...  e ver o que a gente 

faz, a outra é apresentar a nossa atividade do grupo, ir lá e 

contar o que estamos fazendo, contar 

Com certeza! 

Daí as pessoas se animam, porque a pessoa tem uma idéia, faz ou 

já faz ... 

É bom! 

Aparece o debate, são duas até isto eu vou perguntar para eles ... 

O EPREM? 

Paranaense, é o EPREM, porque o ano passado não teve, deve ser 

este ano, então avisos são estes. O que eu trouxe aqui, eu queria 
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que vocês dessem uma olhada, são três trabalhos dentro da área 

da Educação Matemática, aqui é um texto do Garnica, um 

artigo, ele escreveu sobre pesquisa qualitativa em Educação 

Matemática, mais complexo já, falando sobre pesquisa ... ele fala 

da regulamentação, quando a gente trabalha com pesquisa do 

tipo essa que estou fazendo, uma pesquisa que vocês fariam na 

Educação, olhar como que o aluno aprende, ou olhar como se dá 

tal conteúdo, isto depende do (...), o fato de depender do outro e 

do nosso olhar, faz com que seja subjetiva, e às vezes os 

pesquisadores iniciantes, não necessariamente novos, iniciantes, 

pedem como se faz esta regulamentação, como que você organiza 

o trabalho para que ele fique consistente o ..., se você vai 

trabalhar pó ex. como que os alunos de 5ª série compreendem a 

multiplicação, um trabalho, ou como então com os alunos de 5ª 

série devem ser trabalhados na multiplicação de números 

naturais, se você vai fazer isto, você pode, primeiro você faz um 

referencial teórico, porque só com a atividade não dá, você não 

pode fazer um trabalho com uma atividade sem explicar, então se 

vocês usam o aluno, vão ter que dizer como ele aprende, olhar o 

processo que ele faz, sei lá, de alguma forma observar ou 

questionar, ou dar uma proposta para o aluno fazer algumas 

questões que você possa fazer a análise, então são coisas muito 

subjetivas, cada um vai fazer de um jeito ... 

(falas diversas) 

Vai ter que perguntar, porque que ele fez aquilo?  

Que você quis dizer .... 

Exatamente, então esta questão específica, há quem diga que não 

é ciência, na pesquisa que perde a qualidade, perde a 
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cientificidade da pesquisa, porque não é uma regra, este é um 

debate que existe entre pesquisa qualitativa e quantitativa, e está 

presente ... realmente é uma coisa que por mais que dentro da 

educação tem até aceitação, se você vai apresentar a pesquisa em 

outra área para quem não aceita, vão dizer assim: não, isto não 

é uma pesquisa, está bem escrito, mas não é uma pesquisa, não dá 

para ter caráter cientifico. Porque existem pessoas que ainda 

acham, com aquela visão qualitativa, que as pesquisas tem que ser 

comprovadas, tem que comprovar e além de tudo tem que ter 

credibilidade, daí eu posso dizer que todas as crianças do 

mundo... você não pode dizer ... 

Não dá 

(falas diversas) 

Uma cultura diferente você não trabalha, não pode dizer, até 

este que mandei, este trabalho que eu mandei para Recife, eu 

mandei o texto para aquela minha amiga do Canadá me 

ajudar, e ela me mandou um monte de observações, então por ex. 

eu escrevi assim no texto, os professores devem na sua formação, 

não sei bem, mas na sua formação devem passar por momentos de 

estudos, alguma coisa assim direta... 

Devem... 

Deve? 

Afirmando? 

Então ela me respondeu, com isto que você está trabalhando, com 

uma teoria subjetiva, você não pode dizer que todos os professores 

devem em qualquer cultura, em qualquer momento .... 

Algum então .... 

Pode escrever em determinado ... 
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Não pode generalizar então ... 

É uma coisa assim, ele vai falar algumas coisas aqui, alguns 

questionamentos que aparecem a respeito destas questões de 

pesquisa, talvez seja interessante, ele vai trabalhar um pouco aqui 

com Historia Oral, porque ele, o Garnica, o Carrera e o Carlos os 

três, estão se voltando para a História Oral (...) inclusive o grupo 

de História  Oral no Brasil em Educação Matemática ... eles fazem 

parte .... vai entrar um pouco em História Oral, faz parte já do 

segundo texto do Garnica, estas orientações dele não são de 

História Oral, fazem parte do primeiro texto, mas a (...) esta que 

a XXXXX defendeu agora, há pouco tempo, faz parte do tempo 

fenomenológico dele, , . ele tem muita influência, ele foi muito 

marcado por aspectos da fenomenologia, mas são três trabalhos 

interessantes, com características (...) é curioso todos eles, ele está 

escrevendo como co-autor, mas a gente percebe que ele é um bom 

orientador, eu brinco com ele que ele é um bom orientador até 

um certo ponto, porque a organização é tudo igual, aí vem o 

dedo dele, a gente faz uma análise dos trabalhos.... 

(falas não reconhecidas) 

Mas dá para perceber tem a linguagem diferenciada, a 

característica de cada um, este trabalho é de graduação (...) não 

agora, se quiser dar uma olhada... 

Você vai deixar com a gente isto daí? 

Dá para xerocar agora? 

A minha idéia, não tenho cópia deles, mas não faz mal, dá para 

vocês levarem hoje para casa. 

Não, eu xeroco para nós aqui, e você leva já o teu, tranqüilo... 

Mas é bastante coisa, não tem problema se vocês quiserem ficar 
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Deixe 

Tem? 

Então eu deixo para você aqui 

Anhã ... 

É isso? Porque eu podia emprestar para dar uma olhada e 

também podemos fazer o esquema de ter uma biblioteca nossa? 

Pois é! 

Ah! Mas eu achava interessante... 

A gente já tem algum material ... 

Ah! 

Biblioteca assim no modo de falar, pega um espacinho no 

armário e deixamos a biblioteca do grupo de estudos 

Ou uma pasta 

(várias falas e risos) 

Mas é que cópia... 

Não o livro... 

Não. É xerox 

Não precisa a gente estar emprestando.... 

A gente ganhou 

Fazemos uma folha, tipo biblioteca, e escrevemos lá, Maria 

emprestou formação de professores, teremos um levantamento do 

que mais saiu, você pode questionar porque será que aquele saiu 

mais? 

Só o que é bom para a gente, precisamos saber também o que ler de vez em 

quando, que nem agora, olha, a cidade não tem muito que fazer, então aproveita e 

vai ler... 

(nestes últimos 3’ minutos ocorrem falas paralelas sobre a possível biblioteca) 

Pode conversar com as pessoas, se for o caso, porque ela pegou 

para a gente saber, para tentar entender, porque determinada 
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coisa foi importante ou não , não sei, para aquele grupo não 

foi...(risos) então eu vou deixar os três  

Trabalhos 

E tem aqui também para vocês verem um diferente, porque eu 

fiquei imaginando se (???) ficou meio solto, a gente acabou não 

... porque este daqui, olha, eu tenho um do Baldino, eu tenho 

vários, eu vou imprimir agora, eu tenho em CD, o legal era copiar 

em CD 

Gravar direto no CD 

Fica mais fácil 

Este aqui do Baldino, é um artigo que ele escreveu, que chamou “A 

doutrina”, faz parte de quatro artigos interligados, ele o Carrera 

quando o Baldino estava na Unesp 

Pesquisa-ação? 

Todas as questões foram feitas pelo grupo de pesquisa-ação em 

Educação Matemática da Unesp, durante os anos  de 99 e 2000, 

neste subgrupo foram produzidos quatro artigos, cada um dos 

quais, tem a forma de uma tese .... primeira tese: “Posição política 

é uma questão de gosto?”, é do Carrera. “Opção pela dialética” a 

segunda tese, “Toda a pesquisa é uma pesquisa-ação”, o quarto é 

“Submeter a pesquisa ao controle da academia é parte do projeto 

da classe dominante”, submeter a pesquisa ao controle da 

academia é parte da luta de quem está dominando, estas teses 

são extremamente políticas (...) estas teses são invocadas na 

sustentação dos argumentos do presente artigo (...) tem um 

artigo que chama “Política é uma questão de gosto” 

Questão de gosto? 
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Esse eu não li... ai vem, estas teses são invocadas na sustentação 

dos argumentos, cuja apresentação segue a estratégia de induzir 

o leitor a assumir a posição política que depois é combatida ao 

longo  do artigo, estratégia (...) já foi usada em Baldino 2000, 

Baldino é um cara assim , ele trabalha no confronto 

Nossa eu tinha (...) com ele 

Ele está agora no Rio Grande do Sul, sempre está nos encontros, 

no paulista acho que ele vai estar...ele é marido da Tânia Cabral 

que é da Psicologia da Educação Matemática, tem uma porção de 

coisas ...uns nomes que aparecem aqui, vou tentar situar as 

pessoas, então ele escreve “A doutrina”, essa pesquisa foi feita, 

olhem gente!, Vocês vão ver como a coisa é possível de ser colocada 

em vários aspectos, agora por um lado vai ser bom para vocês, 

para nós... ele “na faculdade nas salas de cafezinho, nas festas e 

nos encontros informais da academia, ouve-se aqui e ali, 

fragmentos de discursos que se pronunciavam em sua forma 

concreta” ... ele vai repassar, retratar o que ele escutava de 

professores de Matemática de onde ele estava, na Unesp, ele vai 

dizer por ex. problemas .... vocês vejam, não é diferente a postura... 

É tudo igual ... 

Problemas no ensino da matemática (...) então é o 

questionamento da cientificidade, porque é uma coisa que ele 

não grava... 

Fidedignidade 

Entende como é a coisa, a seriedade que você vai dar ao trabalho 

é a tua fundamentação teórica, dentro do próprio trabalho tem 

que ter uma lógica interna, teoria (...) “os problemas do ensino 

da Matemática resumem-se na deficiência de preparo 
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matemático dos professores, a formação do licenciado é via de 

regra fraca, se o professor tivesse bom preparo em matemática não 

se sujeitava a ganhar tão pouco” 

Verdade 

Ele vai falando ... “deve-se tomar como lema na formação de 

professores, primeiro o conteúdo, depois o ..., não se pode ensinar 

se não se sabe o que, L.C. denuncia com propriedade quem sabe 

pesquisar pesquisa, e quem sabe ensinar ensina, e quem não sabe 

nem ensinar nem pesquisar, ensina a pesquisar” 

Anhã ... 

(risos) 

A pesquisar 

Vai indo “os melhores alunos que revelam”, é isto que ele escutava, 

“que revelam talento em Matemática devem ser encorajados a 

fazer o bacharelado e os melhores do bacharelado devem ser  

encorajados a seguir o mestrado e o doutorado em matemática, 

mediante o sistema de bolsas de iniciação cientifica e de pós-

graduação. Os que não revelarem o dom necessário para a 

matemática, devem ser ao contrário desencorajados no 

bacharelado, e encaminhados para a licenciatura (...)” 

(risos e murmúrios) 

“Destes alunos que revelam gosto para o ensino, devem fazer o 

bacharelado simultaneamente ou antes da licenciatura, não só 

para garantir que possam ensinar a matemática que vão ensinar 

nas disciplinas”, mas também para ... ai vão aparecer várias 

coisas, ele vai fazer comentários como as  .... “não se envolvem, 

nem sentem necessidade de se envolver nas questões filosóficas” 

(falas irreconhecíveis e simultâneas) 
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Tudo que ele escutava... é um texto que dá a impressão que foi 

uma pessoa que falou, ele vai falar, ouve cada uma das frases e 

tal, vai questionar e fazer a crítica 

Ele escuta depois ele critica? 

É porque quando você lê, você fala... é ... ,é..., é ...., você fala isto o 

tempo todo então é interessante, é verdade que você escuta isto.... 

É verdade 

Só que ele vai dizer porque não aderir a doutrina, e porque ele 

chama isto de doutrina 

Só que não faz a diferença 

O nome doutrina já é uma coisa ruim, doutrina 

É ... uma doutrina... 

Porque não, ele vai fazer uma fala bem interessante, e bem 

fundamentada, vai dizer como que o grupo de pesquisa-ação dá 

uma resposta a doutrina. 

Ah! Então primeiro ... 

Como você pode com a ação transformar, romper ou então 

questionar, ai tem a bibliografia, eu achei interessante trazer isto 

aqui também, primeiro para vocês verem a forma que ele vai 

levantar os dados, é a forma mais... 

Bem informal 

Nem por isto... 

Foi através de umas conversas que ele teve... 

Nem por isto mesmo, é menos sério, ou completo, porque vocês 

vejam, quando a gente lê este texto, a gente está lendo mesmo a 

fala dos professores de Matemática da licenciatura e do 

bacharelado, eu acho assim talvez vocês discordem de alguma 

coisa, ali de diferenciar, mas vocês sabem que tem estes grupos, 
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tem esta fala e que o aluno nos lugares que tem o bacharelado   a 

licenciatura, os alunos da licenciatura são considerados ... 

Vá para a Educação! 

Vá lá para a Educação, porque não vai dar para Matemática, 

não tem cabeça... 

Isto 

Quer dizer, talvez, não tão explicitamente assim, mas existe 

É...  

(risos) 

Quer dizer, já começa com a auto-estima do professor na .... 

Na própria Universidade 

Mas já falam assim .... 

Este daqui da XXXX, está também, não é por esta doutrina, ele tem 

a ver com concepções, ela conversou com professores, se não me 

engano, não me lembro bem agora, ela fez um levantamento do 

que ela queria, delimitou, e ela foi conversar com as pessoas,e a 

partir da conversa com as pessoas ela levantou pontos comuns, 

você falou que a XXXX entrevistava, não sei como ela fez (...) mas 

o pessoal da fenomenologia, que é da linha da Filosofia, eles 

fazem assim, eles não vão com categorias a priori, você não vai 

com uma categoria, por ex. vou entrevistar para saber como o 

professor de matemática ... com algo fechado, não vai com a 

idéia já pronta, não é isto, eu vou converso com você, professor de 

matemática, exponho pontos, exponho temas, só o fato de dizer 

para você fale da sua prática, você vai me falar da prática ou da 

formação, óbvio tem que te uma .... se for prática de sala de aula 

eu posso até pegar um tema, sobre álgebra, para ter uma 

conversa, se não pode não aparecer pontos comuns, que, de 
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repente, em álgebra você vai apresentar uma determinada 

atitude, em geometria outra, daí você vai entrevistar... 

Sobre o assunto lá ... 

Você vai pegar a fala deles .... vai tirar categorias, oh! Eles vão 

pegar primeiro grupos de significados com,uns, que eles chamam 

aqui ou categorias abertas e vão restringindo, ela seleciona aqui, 

eu acho, mais de dez categorias, ela vai selecionar, vai dizendo o 

grupo de nº 5, grupo que ela chama é o que ela agrupou, não é o 

grupo nº5, o professor do grupo nº 5, não. Foram coisas 

recorrentes na fala .... questão sobre formação de futuros 

professores, as idéias trabalhadas em sala de aula, o que chamam 

de área pedagógica, depois estes são os depoimentos e discussões 

de professores que tinham um trabalho em sala de aula, ela vai 

afinando o que se fala dos alunos   

Tem bastante (...) 

Como vêem a matemática, ela consegue categorizar e apresentar 

um resumo de cada questão, isto dá um trabalhão, mas é bem 

interessante, você não vai com idéias pré-estabelecidas, eu não 

tenho por ex. na minha pesquisa nada pré-estabelecido 

Você vai conforme.... 

Eu vou levantar e não pegar um assunto ... é realmente porque 

daí é muito impossível de surgir em outro grupo, políticas de 

verdade (...) ai vai questionar algumas doutrinas com relação à 

questão das idéias .... eu fiz o terceiro texto, mas não me lembro 

nada agora, eu li para fazer uma comparação... 

Você vai ver.... 

(falas diversas remexendo nos textos sobre a mesa) 
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Mas de qualquer forma, eu acho que mais ou menos explicado 

está, o XXXX já me lembrei o que é que ele usou, professores que 

trabalham com atividades, são formadores e trabalham em 

atividades de formação continuada, e viu se isto tem influência 

na prática 

Sim 

É muito prática o trabalho dele, eu vou separar alguma coisa 

sobre prática de sala de aula 

Um tema? 

Pegar um tema destes, eu tenho alguns, é que eu não tenho 

impresso e este aqui eu trouxe da XXXX, como que os professores 

constroem um texto, e isto é complicado em Matemática 

(professores mexem nos textos) 

Ah! Isto daqui é uma cópia, eu vou passar como atividade para 

vocês, mas acho que eu vou pedir para você fazer uma cópia para 

cada  

Vou já 

É um exercício de escrita, o XXXXX que passou para a gente em um 

seminário que fizemos, e eu vou passar para os alunos, são três 

atividades que ele pediu como avaliação, em uma propôs que você 

converse com uma criança e descreva, olhe: “solicitar a uma 

criança, seu filho ou vizinho, que projete desenhando uma 

máquina inexistente, para inventar sem dar a criança nenhum 

exemplo, muito menos.... para cumprir uma função específica, 

feito o desenho sua função será entrevistar a criança sobre seu 

projeto, para conseguir dela informações de suas intenções e 

realizações, seu trabalho final será um relato”. Na proposta 2, são 

3 propostas, era para escolher uma delas, minha idéia era, ..., na 
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2ª idéia é “entrevistar alguém que tenha alguma função que não 

seja familiar a você, conhecer esta função, e parâmetros de 

eficiência, por ex: pode ser um coveiro, o que é ser eficiente para 

um coveiro, quais são”... o carteiro, você não sabe porque não 

trabalha como carteiro, não sabe quais são os procedimentos que 

ele usa , como é que ele otimiza seu trabalho, ele dá uma idéia, e 

o 3º ele vai falar de uma poesia de Fernando Pessoa ... Alberto 

Caeeiro, e na atividade vai pedir que você ... é oh! “Racionalize, 

fundamente, atividades banais que você de forma mecânica e 

natural realiza todos os dias, como .... pensemos no modo como 

subimos escadas, como lavamos o cabelo, como limpamos o coco 

do gato, como colocamos a salada no prato, como temperamos o 

arroz, qualquer coisa....” 

(troca da fita do gravador) 

 

Vocês têm alguma novidade fora esta que você já contou? 

Novidade é que vai ter um grupo de capacitação de professores 

Do Fundamental? 

Serão cinco de cada área, cinco professores de cada área que terão, cinco de cada 

área vão dar de todo o núcleo, 200 pessoas 

Cinco de cada área? 

De cada área 

Cinco de Matemática por ex. 

Vão agir como multiplicadores 

Você vai considerar as que estão no grupo aqui? 

Podia dar prioridade 

É... 

Eu acho interessante considerar quem participa deste... 

Para o curso é legal 
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É um critério também para participar de atividades propostas pelo 

Núcleo Regional 

Eu também acho 

Para a gente, eu adoro curso nossa, eu! Mas o problema que sempre estou indo, o 

problema é você, porque daí você .... 

Na minha escola podemos até multiplicar podemos reunir um sábado ou então fazer 

grupinhos na hora atividade 

É 

Mas e daí! 

Mas sai em cinco, cinco do núcleo 

Cinco do Núcleo, mas .... 

(discussão sobre a distribuição das vagas para os municípios do núcleo) 

Podem ir dois de Irati? 

Acho bom, duas pessoas por que....  

Dois daqui, acho.... 

(risos) 

Tem que ser gente que se comprometa mesmo a passar 

É se comprometa  

E tenha condições também de passar, também não é só se 

comprometer a passar , mas não tem... 

Não, eles não falaram assim que será a função de multiplicadores, serão 

capacitados desde o inicio agora 

Eu sei mas a pessoa não vai guardar só para ela! 

Não, você repassa é lógico, isto o que eu falo é assim, chega aqui e falar para vários 

professores, é complicado e diferente de eu chegar na escola e com os colegas 

Com os meus colegas sabe, é mais fácil, não vão ficar criticando 

Mas uma hora vai ter que chegar e falar... 

É complicado, eu acho, os outros ficarem analisando se você está bem vestida, se 

você gesticula muito 

Anhã ... 
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Mas ai eu acredito que você vai ter uma atividade para desenvolver, daí se torna 

mais fácil 

Talvez até um relato escrito, que você pode encaminhar para as 

escolas 

É daí é mais fácil, e por isso a importância de dois, porque às vezes o que eu pego 

eu deixo de passar e ela pega sabe... 

Claro! 

No geral um relato escrito (...) a escola pode solicitar, assume esta 

estratégia assim, faça o relato escrito 

Quem quiser chama! 

As escolas que tiverem interesse, você vai saber, vamos supor de 

XXXX, combinam vocês duas para fazer uma reunião com os 

professores de Matemática, assim eles estarão interessados 

Dá para ir, passar para eles 

Não tem esta historia de ficar ... entende? Tem interesse, vai lá 

conversar em uma hora duas horas .... 

Eu acho que realmente 

Assim você tem um parâmetro de quem quer 

Como a XXXX falou chegar e expor para cinqüenta pessoas é difícil, muito difícil 

É difícil 

Então se por ex. XXXX você vai lá na tua escola 

É mais fácil 

Se bem que o difícil não é nem você expor, mas é envolver todos 

Não, um toma a coisa para um lado, outro para ... 

Anhã, é ... 

Não é aquele 

Isto mesmo acontece com a gente! 

Não é aquilo que eles queriam 

Anhã, ah! Mas isto eu já sabia! É o que acontece com a gente 
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Mas vamos imaginar uma multiplicação assim, ela passa nas 

escolas, porque vocês são de escolas diferentes, cada uma vai à da 

outra para ajudar, é lógico! Uma coisa que você vai fazer em 

qualquer curso, até por boa vontade, compartilhar com os outros, 

nas outras escolas faria um informe, um texto para repassar, você 

manda e a escola pode solicitar, porque eles organizam, a escola, 

o horário, organizam o interesse, que era... gostaria de ter a 

visita da pessoa que vai falar aqui do curso... 

Mas nós temos que atingir 51 escolas... 

Organiza por grupos ou por região.. 

Então assim... 

É só de XXXX que estamos falando... 

É que nós atendemos nove municípios 

Mas  XXXX tem cinqüenta e uma? 

Cinqüenta e uma escolas... 

O nosso município 

Vocês vão escolher pessoas dos municípios para ajudar 

Acho que não damos conta de todos os municípios 

Não vai dar conta não... 

E você quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Dessa forma é tão 

complicado 

O que? 

Dessa forma é complexa a comunicação 

Esta modificação 

Isto possibilita, santo de casa não faz milagre 

Ainda bem que você falou, eu ia falar, mas você completou a minha frase... 

É aí é complicado ... 

Porque quem vai, vai direto na fonte, é diferente, diferente, agora você tem que 

repassar para o teu amigo... 

(risos) 
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Quem era o multiplicador na época? 

(falas paralelas) 

De Matemática era minha irmã 

De Ciências? 

Só a XXXXX? 

Agora são cinco está melhor 

Mas cinco de Matemática 

Não, não de cada área, de matemática, história , geografia... 

Cinco eu acho que é um número interessante, mas o que tem que 

lidar não é nem com a multiplicação, mas tem que lidar com a 

mudança desta idéia pré-concebida, mudar quase que tem que 

mudar tudo! A idéia!  

Veja os detalhes... 

Porque veja bem! 

Já muda se você, ah! Desculpe! 

(falas) 

Esta na mesa 

Agora é  

(risos) 

Se você pede que uma escola progressista já muda um pouco... 

Mas sabe porque, porque estas cinco pessoas que vão Alayde, são professores de 

sala de aula. E eles não vão dar aula o ano inteiro só vão ficar repassando, porque 

eles vão ser solicitados para cada escola ou para cada grupo 

Se vocês imaginam assim.... 

Então vejo como é que é se é para dar aula, não pode dispensar, não pode, quem 

que vai cobrir o professor lá, quem que vai aceitar ir para Curitiba, além  das 40 h 

que já tem! 

Não dá para ficar faltando aula, tem que repor todas aquelas... 

Você tem que ir para lá, não, eu não estou colocando ... eu só estou colocando o 

que é a realidade 

Põe alguém no lugar 
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Parece que sai, daí vai para lá 

Eles têm que dar tempo para preparar o repasse, isto, depois ele vem, tem que repor 

aquelas aulas que ele faltou... 

Hum hum ... 

E ainda repassar 

Não dá para colocar estagiários? 

Não pode 

Não dá mesmo? 

Mas pelo menos para ficar com a turma 

Ah! Para ficar... 

O professor deixa o que fazer 

Para passar atividade 

O professor deixa a seqüência e ele faz 

Pode deixar estagiário para ficar lá com a turma? 

Acho que pode.... 

Poder pode, só que tomara que ele não trabalhe, porque a maioria dos nossos 

alunos da noite trabalham 

Eu acho que pode até negociar com uma ou outra área 

Não se for Matemática, tem que ser os nossos de Matemática 

Primeiro de Matemática mas depois se não der você pega um... 

Não precisa chegar dar aula, explicar, sei lá, mas que pudesse ficar com a turma 

para cumprir o horário 

Para não deixar fazendo bagunça 

Para não deixar eles fazendo bagunça 

Deixa uma atividade, porque você conhece a turma, você sabe o 

que eles podem fazer sozinhos sem muitas perguntas externas 

Uma semana você , explica, explica, explica e daí 

É 

Na outra semana você dá só um trabalho em grupo 

Que este professor que vai, estagiário no caso, que ele possa corrigir uma atividade 

de 5ª série, porque o que acontece , você deixa atividade 
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Bastante 

Depois eu preciso corrigir, só que vai corrigir e daí, assim não, ele vai corrigindo, 

fazer uma atividade de grupo... 

Hum hum ... 

Uma fita de vídeo que pudesse levar, não assim dar aula 

É 

Mas que ele pudesse ficar cobrindo 

O que é que é dar aula gente! Mas isto também é dar aula...., só 

que quem vai coordenar é você que está afastada. 

Porque o que acontece quando sai professor, vai a orientadora, deixa lá uma 

atividade, vai correndo atender uma mãe, quando vai orientadora! É uma secretária. 

Isto quando tem orientação! 

Mas eu acho que é uma idéia, que a gente pode pensar o repasse, 

primeiro que eu acho que tem que ser obrigatório, vocês fazem  ... 

Assim 

(risos) 

Daí o multiplicador fica em casa e tem que mandar um relatório 

Não, tem que ser obrigatório que ele se comprometa de repassar,. 

não tem que ser obrigatório para o pessoal ouvir 

Isto é complicado 

Quando você obriga todo mundo a assistir acontece isto que você 

falou... 

É este processo 

Sempre tem uma parte interessada e lá no fundão ficam lá só 

para ver se ela está engraçada, sei lá... 

Só para te criticar... 

Até para dizer... 

Ai! Veja eu também acho, pode ser que eu esteja errada ou não, mas no meu ponto 

de vista, puxa-vida, porque não abre para que não tenha esta multiplicação, porque 

eles vão contratar o docente para uma vez sei lá, certo! E nós aqui não vamos ter a 

oportunidade de participar diretamente com este docente, faz é entre aspas, porque 
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não é este o termo que deveria ser usado, mas é, porque os que vão multiplicar não 

vão receber entendeu? 

E tem mais trabalho, tem que ser na hora atividade  

Tem! 

Tem que ser no horário de trabalho das pessoas 

Mas daí 

Sábado por ex. não dá! 

Não é horário de trabalho 

É uma opção bem pessoal, se a pessoa não quer, não tem como, 

tem gente que faz porque faz, porque não tem criança, sei lá, tem 

um monte de motivos... 

Mas não é nada certo 

Uma das idéias, com quem a gente fala lá no fundamental para 

se escalar, fala com .... 

E a XXXXX? 

É a XXXXX 

No fundamental o XXXXX e a XXXXX 

Na matemática 

É a XXXXX 

A XXXXX é da PUC? 

A XXXXX é colega minha do mestrado 

(muitas falas simultâneas) 

Também é do mestrado? 

Não sei 

Acho que sei quem é 

(conversas na tentativa de identificar quem são as pessoas de quem se está 

falando) 

O pessoal do  Ensino Fundamental estava no encontro 

E a fala dele é assim bem fundamentada 

Fala bonito 
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É fundamentada na teoria marxista 

É... 

Mas ele fala, ele já é uma pessoa que já tem uma historia em  

XXXX, por isto que a gente  o conhece 

É ele se ... há muito tempo 

Trabalhou com o  Currículo Básico 

Tem a  XXXXX também 

Mas tem a  XXXXX, vou dar uma conversada 

Ela eu conheço 

Ela está um ano na minha frente no mestrado, ela termina este 

ano, ela trabalha com avaliação 

Que ela disse, acho que foi alguém de XXXX que me ligou 

Eu disse olha só se foi a XXXX, eu fui perguntar para de novo depois, e ela disse 

que não foi de XXXX (risos) que ela não sabia podia ser de outro núcleo, ela iria 

verificar direito qualquer coisa ela ligava para a gente 

Mas  eu pensei assim, que elas podem pensar para não desanimar 

(...) do encontro, vocês estabelecem conforme o horário de vocês, 

os dias que vocês têm disponibilidade. Para mim a questão da 

madrugada fica mais difícil...  

(risos) 

Vejam uma coisa é certa, falaram que eu estava errada na escola, tem que vir fazer 

um repasse, dois no máximo 

É chega, o que é isso! 

Vai virar multiplicador... 

Passar horas falando... 

Pode ser feito na escola, duas até juntas, e outro geral, 

convidando as pessoas, se veio ou não veio ninguém, acho que é 

melhor porque só vem quem tem interesse! 

Mas é que muita gente vai falar que tem que ter um projeto (...) 

Mas eles vão ter que já ter decidido (...) 
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É uma idéia gente! Vamos fazer nosso calendário, vocês não 

tinham falado que iriam trazer alguma coisa escrita? 

Não 

A gente não tinha pensado isso? 

Algum relato 

É algum, mas acho que foi o começo das aulas, estava começando 

as escolas, loucurada este começo, agora já acomodou tudo nas 

escolas? 

Não! 

Não? 

Ih! Ainda isto não tem professor 

Educação Artística 

Ah! A XXXX falou que pegou um monte de aulas, vocês não estão 

com todo o quadro? 

Foi terça-feira 

Vamos estabelecer o dia! 

Vamos! 

Vamos fazer na quarta-feira mesmo? 

Vamos 

Já sabem o horário da escola? 

Eu já peguei hora atividade, eu nunca peguei aula na quarta-feira 

Nunca pegou mesmo? 

Não, porque eu levo meu menino no médico, e é sempre 4ª feira 

A primeira quarta feira você vai faltar? 

Não de três em três meses 

Ah ta! 

Eu já nem pego 

Vamos fazer uma combinação de quando a gente se encontra! 

Vamos 

E eu vou passar, vamos combinar de fazer que atividade? 
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Escolher uma e fazer! 

Só que a gente tem que dar um prazo, duas semanas é pouco, eu 

acho pouco, nós temos que fazer 

Ah! Vou fazer aquela primeira! 

Vou! 

Não é desta aqui? 

Não desta 

É desta sim 

Desta? Ah! Eu pego as minhas crianças 

Você tem criança pequena? 

Tenho 

Então sendo nas quartas , vamos ver, cadê, eu pensei, vamos você 

vai estar no CADEP? 

Vou! 

O Cadep é na outra semana  

Que vocês acham de marcar com um certo prazo assim 

Esta semana é boa 

Para dar tempo de fazer esta atividade, de passar para os outros, 

dia 24 de março, porque vocês vejam, até agora nos estamos 

levando... 

24 de março 

Até agora conversamos, vocês fizeram um repasse das atividades 

que trouxeram, apresentaram, tinha muita coisa legal ... 

Eu era para trazer hoje ... 

Ah! Então era isto... 

Só que sabe o que aconteceu,  eu viajei! 

Oi filha entre! 

Você encostou a porta, se não pode entrar alguém! 

Vá ver se a porta está fechada 
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Só que eu fui pegar hoje de manhã, que eu cheguei ontem, eu emprestei para minha 

irmã dar uma olhada ... 

Agora daqui para frente eu acho que podemos fazer uma parte 

paralela de estudo e uma parte paralela de discussão também, na 

verdade estamos estudando desta forma, mas não é sistemática, e 

eu pensei que dirigíssemos a nossa discussão para alguma coisa, a 

própria prática mesmo, alguma coisa de sala de aula, eu vou 

trazer um material que eu estou estudando, que fala da pesquisa 

sobre a própria prática, alguma coisa assim, chegou para mim 

aquele livro dos canadenses, só que está tudo em Inglês, e eu não 

sou boa para fazer tradução, eu não vou passar texto para vocês 

traduzido, mas estou lendo, estou anotando algumas coisas, em 

geral eu posso falar, mas não posso fazer uma tradução do 

capitulo, porque eu não me sinto capaz, e uma, que você vai 

lendo, meio no sentido geral, às vezes ligo para o meu irmão, às 

vezes não sei nem falar a palavra, o que significa, eles usam 

muitas expressões, metáforas, mas aí neste sentido para a gente 

chegar no meio do ano com algumas coisas produzidas 

Certo, e você quer que nós... 

Eu gostaria, não sei a partir de que, decidimos que vai ser 

quinzenal mesmo? 

Daí não vai ser mais só no sábado? 

Vai ser sempre na quarta? 

É , alguém tem aula 

Eu tenho duas na quarta de manhã, à tarde não 

Eu imaginei que dá para ser neste horário e dá para negociar 

com a direção 

Põe hora atividade no dia, vem para cá e faz a hora atividade aqui, como na escola 

Sim com certeza! 
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Mas você tem duas aulas 

Mas uma hora atividade cada dia, mas na terça na segunda-feira ah! Eu também 

tenho assim,, e olha que eu pedi e ainda está mudando o horário 

Mas tente concentrar 

Mas não tem problema porque a gente já é programada. Sabe que naquele dia a 

gente explica na terça-feira isso! 

Até já sabe que tipo de aula 

Vamos supor 

(muitas falas sobre o horário) 

Mas nós podemos conversar e ver alguém para ir direto quarta-feira lá 

Ah! Tá! 

Certo , melhor! 

Porque para eles, para o pessoal que precisa fazer estágio também é bom, porque 

eles já vão fechando o horário deles 

Eu procuro alguém que... 

E você onde é que é 

Quarta-feira? 

Ela não tem na quarta-feira 

Não, eu tenho duas, só na sétima série, no Pio XII, mas o horário não está fixo ainda 

Primeiro, vamos pedir para por hora atividade na quarta, vemos 

quantas aulas ficam, para a gente ver ... 

Mas eu só tenho estas duas de manhã, por enquanto 

Nós não vamos ter um numero muito grande de professores 

saindo, se fosse um monte... 

(falas em tom muito baixo) 

Mas ele só vai atender, porque eu trabalho na segunda-feira e na terça-feira com 

estas turmas, eu já vou avisar que eles vão ter um trabalho neste dia para me 

entregar, eu deixo praparadinho lá 

Hum hum ... só para atender 

Assim não tem problema 

E se não puder, eles também vão fazer 
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Tem outra coisa que eu quero combinar com vocês, a gente teria 

que programar pelo menos uma leitura por mês, que a gente, se 

vocês pegarem um texto 

Ah! Eu queria uma leitura para fazer! 

Eu também 

Para poder explicar na próxima semana para o povo, não precisa 

exagerar ... 

É  

Pelo menos a gente se obriga 

Mas eu acho que, pois é, podemos levar 

Bom se pudesse fazer cópia hoje 

Podia levar ou fazer cópia em outro lugar, ou ler e depois 

devolver, ela faz cópia, porque as pessoas que não vieram vão 

poder pegar 

Vai ficar com a gente este aqui? 

Vai 

Dá para a gente pegar um cada uma? 

Pois é, isto que eu pensei, daí só anota... 

(falas sobre os textos) 

Ai! Eu já fico lendo até as duas da manhã 

Daí a gente já tem uma idéia para escrever, porque você vai querer que a gente 

escreva uma aula, ou como é que é? 

Quero que vocês contem, só, não precisa nem escrever 

Porque fica difícil a gente explicar aqui sem escrever alguma coisa 

Vocês querem organizar, não precisa mostrar para as outras, 

vocês vão explicar o que foi lido, vão fazer só um rascunho para 

vocês... 

Sim! Deste aqui... 
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Eu imaginei que a faríamos, e não, a princípio não, traz pego 

dou uma lida e explico, depois, e este sim, vocês escreveriam e 

contariam o que foi lido, é um exercício para escrevermos, no 

mestrado fazemos assim, tudo que a gente lê, escreve, mas não é 

uma escrita formal, o orientador de cada matéria lê (...) acho 

que escrever é válido, se vocês quiserem que eu leia o que vocês 

escrevem acho legal, é bom outra pessoa ler, não é uma 

obrigatoriedade, mas vocês podem estar me entregando depois eu 

devolvo, porque quem lê fala alguma coisa, as vezes até o que você 

escreveu não era bem aquilo (...) simples as vezes meia página, é 

legal fazer, não obrigatoriedade, nos sentido de... 

Eu também acho bom porque a dificuldade que a gente tem de colocar no papel.... 

É muito 

(falas sobre os textos e escritas) 

Vamos fazer um sorteio 

É interessante para que a gente pudesse levar hoje 

O do Garnica você não ponha porque é mais complicado 

(neste momento colocam os textos virados para baixo na mesa e questiona-se se 

vão escolher, mas optam pelo sorteio) 

Contando depois, se a outra achar que deve ler, pega e lê 

Então fazemos assim, vocês explicam do jeito que quiserem e um 

leva e traz de volta, com a observação, eu leio e devolvo rápido 

com a observação, eu leio rápido  ... 

Não teve café hoje...vamos na cozinha... 
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GRAVAÇÃO DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2004 

 

Cada componente do grupo começa relatando algumas atividades que fizeram, e 

que gostariam de compartilhar, passam se alguns avisos do que está acontecendo 

em relação à formação pelo estado e se inicia propriamente a conversa do grupo: 

 

Primeiramente, nós fizemos assim, eu tinha um cd room, que dizia como as coisas 

funcionam ... cada aluno escolheu algum assunto, por exemplo, escolheu sobre 

motor, foi na oficina e pesquisou pegou livro, então ele embasou tudo,  

Foi individual?  

Individual, alguns fizeram em dupla, mas a maioria fez individual e cada um 

apresentou, e foi assim de cair o queixo, 

Não esperava? 

Coisa assim que nem esperava, foi show de bola, eles ornamentaram as salas, a 

XXXXX estava junto, fomos nós duas, ornamentaram as salas, eles trouxeram 

materiais, o que precisava gravar eles gravaram, tudo que você imaginar, depois 

pegamos uma prancheta e fomos avaliando cada grupo, porque era a nota deles do 

bimestre, uma parcial da nota, gente! Aquelas apresentações que os outros 

professores diziam: meu Deus como que vocês fizeram isto? Não fomos nós que 

fizemos, nos só orientávamos, alguns eles  trouxeram para ver, e diziam: ó 

professora ficou assim, eles mostravam, o que a gente viu também que tinha lá para 

puxar um pouco da parte histórica, sobre os físicos, a nossa idéia este ano é puxar 

para o lado da Matemática, fazer teatro envolvendo os matemáticos, puxar a parte 

de artes para eles pegarem gesso e moldar um pouco da fisionomia dos 

matemáticos, que eles elaborem tipo uns jogos diferentes ou alguma coisa assim 

para enriquecer o conteúdo de Matemática, para apresentarem neste dia,  como um 

evento ... 

Não vocês? 

Os alunos 

Como uma feira? 

Como uma feira  
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Aliás a idéia nossa era fazer uma noite em XXXXX, envolver a comunidade, para 

eles virem assistir 

Os pais verem?  

Os pais verem, fazer um valor simbólico, digamos até para reverter um pouquinho o 

que teriam gastado, montar um ... digamos uma peça teatral que ... falasse, para 

eles conhecerem um pouquinho da história, talvez por curiosidade da vida  

Dos matemáticos,  

Dos matemáticos, sabe, fazer ...  

Porque quando a gente fez este curso, conversamos com muitas pessoas da 

Universidade Federal de Curitiba,    

Este curso que você diz é o mesmo?    

O XXXXX lá o que nós fizemos, por isso que a gente quer ir ao de Matemática 

agora, porque o de Física foi excelente, para abrir a cabeça da gente, parece que 

meu Deus do céu!!!  

Vocês estavam naquele o ano passado?  

Em Curitiba  

Vocês chegaram a ir ?  

A escola ajudou um pouco XXXXX, porque o Núcleo propôs ...  

Um internacional não era?  

O Núcleo deu três .... e o colégio ajudou, e o que mais que a gente viu é como abre 

a cabeça dos alunos, eles ficam diferentes neste sentido, muitas vezes o aluno não 

sabe quem publicou,  quem estudou,  como que fez, qual foi o sentido que ele deu 

para estudar, para colocar. Porque hoje em dia a gente chega lá e diz: vamos 

estudar as 3 leis de Newton , começando por Newton, não sei o que, não sei o que, 

e ele não sabe da onde surgiu, qual foi a idéia dele da onde ... estas coisas, ah! um 

publicou mas quem estudou primeiro foi o Einstein, uma coisa assim, para ele se 

ligar um pouquinho nos fatos históricos que aconteceram, para relacionar,  

estávamos comentando agora aqui, este ano fazer relacionado à Matemática, mas 

tem que começar desde já, porque é um trabalho lento,  tem que dar tempo para 

eles pesquisarem, depois eles trazem de volta  para você, buscar o material, é um 

trabalho bem lento. Mas como a gente tinha falado com o pessoal de FIBRA, nós 

pegamos o ônibus, levamos os alunos, gente eles voltaram maravilhados ... em 
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aprender, porque eles viram tantas coisas diferentes lá, FIBRA quer dizer Física 

brincando e aprendendo,  uma coisa assim , mas precisa ver, fazer com a 

matemática, com tantas coisas diferentinhas que eles apresentaram,  brincando!!! 

que ficou tão gravado na cabeça deles, porque a gente levou um pouquinho do 1º 

ano do 2º do 3º 

E onde foi isto?  

Na Federal,  

Ah! Na Federal! 

Na Federal, a Federal que apresentou este projeto para nós que é o FIBRA, então é 

fazer com eles aqui para eles apresentarem para os outros sabe... , aqueles da 

bolinha,  

FIBRA, é produzido pelos alunos também? 

Pelos acadêmicos da Federal,  

Os alunos da graduação?  

Isto...  

A idéia de vocês é fazer com os alunos do Ensino Médio?  

Do ensino médio, sabe, precisa ver, quando a gente começava a falar um pouco 

sobre assunto de eletricidade, eles já lembravam de lá... e já sabiam relacionar 

melhor, então para eles foi assim, show  de bola, e a idéia é que nós aqui no grupo 

agora consigamos fazer um grupo assim para trabalhar no nosso colégio... 

O ano passado nós trabalhávamos na mesma escola então ficava fácil,  

Quando nós fizemos o laboratório, tinha uma salinha lá nós,  

Era entulho...  

Era entulho, o que você imaginar tinha lá dentro, as freiras ficaram loucas com a 

gente, jogamos tuuuuuuudo para fora  .. organizamos assim ... ficamos tardes e 

tardes por lá... organizamos tudo um mini laboratório de física sabe...  

Dá para escrever sobre Física também  

Ficou muito bom, e neste projeto que a gente iria fazer, iria ser assim, uma noite a 

gente colocou até o nome ..., então iria ser assim a apresentação ... do teatro 

envolvendo um pouco da História, junto com História, a disciplina de História,. Artes, 

a professora de Artes que iria montar com eles as fisionomias no gesso,  na argila   

Não só no teatro mesmo... 
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É também...  

O teatro....  

Professor também, professor de Matemática, já estava já... ele fez um pouco , ele 

fez gráficos, os alunos pesquisaram motor, aqueles cálculos, gráficos, custos, 

porcentagem, descontos, juros, toda aquela parte ele fez no trabalho, professor de 

química também, estudando os componentes, daquele, lembra ... que estava ficando 

com cor diferente.. o repolho ...  

O indicador ...  

A gente fez um projeto em que entravam todas as disciplinas, junto com a  física 

sabe, só que quando foi apertando  o final do ano e prova,  não deu tempo de fazer 

tudo, só fizemos mais as exposições do que eles tinham feito,  

E infelizmente choveu ...  

Choveu e muita gente não foi ver, a outra escola foi convidada ficou super triste, mas 

eles não poderiam deixar, porque era nas salas e o outro dia tinha aula, foi só 

aquela noite mesmo, convidamos o núcleo mas o núcleo não apareceu,   

Não tinha dinheiro nem para ir na ...  

Foi a resposta que a XXXXX deu para nós, que não tinha como sair daqui porque 

não tinha verba nenhuma,  

Mas lá cada sala... digamos ... a parte da sala de espelhos....  

(Várias vozes...)  

Fizeram fotos?  

Tinham algumas fotos, mas estragaram as fotos ainda... eles montaram ângulos 

assim, ângulos de 90 graus, que é o famoso que tem  nas estradas, como que 

dizem?  

Olho de gato? 

A Luz do carro bate ,  

E eles se excitam.... 

Então eles poderiam se abaixaram tanto, ficavam se movimentando para ver que 

sempre ficariam os olhos bem no encaixe de 90 graus nos dois espelhos, tiveram 

muitos ... aquela que se  ..  faz infinitas imagens... e tinha a sala dos espelhos,  sala 

de como as coisas funcionam, a sala do ...  

Sabão lá ... 
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A sala do sabão que era da XXXXX, eles faziam bolhas, sabe, com a glicerina? Eles 

colocavam o dedo e não furava a bolha, coisas assim que eles ficaram 

maravilhados...  

Fizeram a bolha em volta do corpo? 

Do corpo não... 

Você tem este? Eu lembro que eu vi no Ciência Hoje, e não consegui,....  

Entre no site..  

É... mas você tem que colocar alguma coisinha naquela bolha, eu não lembro se era 

glicerina,  

É glicerina... 

Glicerina,  

Nós tivemos que descobrir o quanto de glicerina, a quantidade que colocar ... 

(as vozes se confundem aqui porque muitas das  participantes querem colocar suas 

opiniões a respeito da quantidade dos componentes deste experimento)  

Foi montar aquele negócio da bolinha de sabão, colocava o dedo e não estourava a 

bolha, eles ficavam maravilhados...o orientador..porque ele..o professor, porque 

ninguém  muito, se envolveu sabe... só o de matemática que ajudou, mas eles 

achavam que ia ser qualquer coisinha assim, porque foi tudo de última hora, chegou 

o papel assim: Feira de Ciências...se virem...mas a gente estava se preparando 

desde antes...para fazer esta noite, então nós colocamos todos os trabalhos lá na 

feira:  como que vocês fizeram tudo isto? Ficavam assim todos: meu Deus do céu 

tinham que chamar a gente pra ver!!! Eu falei: mas nós até convidamos, só que não 

fomos nós que fizemos, nós só...  

Vocês tiveram a oportunidade depois de comentar isto na escola 

então? Dizer isto, nós aquela vez..... 

Hanhan... 

Vocês estão falando ali da História da  Matemática, eu já tive um trabalho parecido 

com este, não com esta dimensão que vocês estão querendo,  

Não, este nosso foi uma arte.... (risos)  

Mas sabe quando você volta de um curso, vê tudo aquilo e diz , tenho que fazer, isto 

é maravilhoso....  
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Eu fiz sobre os historiadores, sobre a História da Matemática foi no Colégio XXXXXX 

que eu trabalhei o ano anterior, sobre cada ... eu dividi a sala em grupo e eles 

fizeram, Isaac Newton, Pitágoras, cada equipe ficou responsável para trabalhar, 

pesquisar sobre um deles, depois eles levaram para sala de aula e fizeram 

apresentação, cada equipe apresentou seu trabalho sobre cada um dos 

historiadores, e depois foi para  a feira de Ciências também. Tinha uma menina que 

desenhava muito bem na sala ela fez a caricatura no cartaz, na cartolina, fez de 

cada um deles muito bem feito, ela colocou um pouco de cada um deles um resumo 

do que eles fizeram, Isaac Newton por exemplo, ....  

O que dá para fazer, nós fizemos este ano passado também uma gincana cultural 

recreativa e, uma das provas era dois alunos fazerem  tipo uma conversação, por 

exemplo Newton, e um aluno ia entrevistar, ele tinha que se vestir de Newton,  

Ah! que legal,   

Colocar peruca, roupa  e entrevistar,  mas por que você fez isto? O que você olhou 

na sua carreira da lei da gravidade?  

Que jóia!  

Você precisa ver a apresentação que eles fizeram nesta parte da gincana, eram 

todas as disciplinas, o português eles tiveram a apresentação, da Matem .... cada 

parte da gincana eles fizeram alguma coisa de cada disciplina, e de física foi isto 

eles tinham que entrevistar um físico, então eles se  vestiram, falavam diferente no 

microfone sabe 

(falas diversas, sobre o assunto)  

Apresentação mesmo...  

Eu tenho os cartazes, mas eles estão velhos, já  estão amarelados, os cartazes 

guardados,  

Você pode até propor para uma turma a partir disto, a partir do 

que já teve um dia contar a história, e ver o que eles poderiam 

fazer 

Porque quando você começa a história, você deixa meio de lado quando dá o 

conteúdo de Matemática e Física, a história você dá uma pincelada diz assim : aH! 

porque os gregos isto, os romanos aquilo, não sei o que, e já pum , vai ..., eles   às 

vezes nem se ligam na história, quando acontece uma coisa destas eles dizem meu 
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Deus, foi assim, eles começam a questionar um pouco mais, e a pensar como que 

eles pensavam tudo isto naquela época sem condição nenhuma, sem toda a 

aparelhagem que tem hoje, sem  a tecnologia que tem hoje como eles conseguiam 

relacionar tudo que acontecia, eles questionam muito isto,   

E quando eu fiz o trabalho com eles, eles começaram a se questionar: será que eles 

já descobriram tudo que tinha para descobrir???  

É   

E foi (...) fechou o trabalho com isto: o que tem ainda para ser descoberto, eu até 

falava com eles, será que um dos físicos e matemáticos está aqui entre vocês??? É 

só estudar... (...) mas foi um trabalho, não tanto, quanto o que vocês querem fazer ...  

Era um trabalho que poderia terminar com alguma coisa 

semelhante, talvez até a profundidade, é mais pelo tempo que 

acabou fazendo, o tempo que eles pensaram,  

Eu fiz sozinha 

Também 

Não tive participação de outros ... cada um ficou, era uma Feira de Ciências e cada 

um ficou fazendo alguma coisa..  

Igual o que eu disse, era Feira das Ciências mas nenhum professor começou a fazer 

nada e jogaram assim, o pessoal de Física faça isto, simplesmente chegou com o 

trabalho, a sorte é que a gente estava... mas  

Eu lembro que no ano passado não era para apresentar uma produção de Língua 

Portuguesa  

Mas era Biologia, Ciências, Química Matemática, tinha Geografia também,  

(falas simultâneas confirmando a seleção das disciplinas)  

Foi determinação da onde?   

Da Secretaria de Educação, que não era para Língua Portuguesa, para só ter teatro,  

Não  

Ano passado era para ser feito no parque aquático, alguns de cada escola, era uma 

coisa ... foi bem em cima da hora, eu fiz um trabalho em cima da hora também, era a 

Matemática do corpo humano,  

Foi legal! 
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Mas também XXXXX  não tem o que não seja em cima da hora na Secretaria da 

Educação,  

É... 

É tudo assim, em cima da hora 

Mas muito em cima da hora!  

A gente vai ter que trabalhar paralelo, paralelo mas 

independente  

Nesta semana pedagógica o nosso colégio, esse ano agora, foi dividido em grupos, 

temáticos, Matemática e Física, Química, Biologia e Ciências, o projeto de 

Matemática e Física, vão ser trabalhados, nos vamos fazer ... vamos fazer um 

convênio, vamos fazer a história da Matemática, mas envolvendo os conteúdos, por 

ex: vamos trabalhar função de primeiro grau, lá na 8ª ou no i º ano, o que vai 

acontecer, eles vão ter que procurar, quem é que fez, por que é que fez   

E como que ele chegou  

Como ele chegou na formulação certinha lá e o porquê, quem é que chegou, será 

que ele desenvolveu inteirinho ou precisou de alguém, de ajuda. Ele vai desenvolver 

o histórico da pessoa e primeiro e, em cima disso, fazer uma construção, o que ele 

vai fazer? Vai ter que construir alguma coisa e no final do ano vai ter uma exposição, 

vai dar trabalho porque vamos ter que fazer, e é por conteúdo, lá na 5ª série o que 

vão começar a trabalhar, então o aluno vai ter ... é pesquisa, é pesquisa, vai ter uma 

pastinha separada só para aquilo ali, e uma nota parcial, então os professores de 

Matemática ... 

Ah! Um trabalho para.............. 

Olhe quanta coisa apareceu hem!!! 

Idéia apareceu ? Vocês estão falando... 

Preocupada com ..., preocupada em escrever alguma coisa 

A Feira de Ciências, só que eu não escrevi nada sobre isto ... foi só um painel que 

eu montei – A Matemática no corpo humano, os alunos pesquisaram em livros, em 

livros de ...  

(uma conversa paralela que não é possível identificar durante alguns segundos) 

 Física, de... Superinteressante, e fizeram sobre a Matemática no corpo humano, 

gente!!! O que tem de Matemática envolvendo o corpo humano é fora de série, 
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fizeram um painel, nosso colégio os (....) , também faziam trabalho, uma coisa feita 

assim de ontem para hoje sabe, mas que foi bem legal, os alunos pesquisaram 

quantos espermatozóides, (MÚLTIPLAS VOZES) todo meio, ..., bilhões, nervos e 

fios de cabelo, quanto cresce de cabelo durante a vida, quanto caem ....  

Eles gostam de fazer isto ... 

Foi assim, eu peguei também umas coisas no Fantástico, alguns alunos também 

tiraram alguma coisa, até foi uma matéria que eu vi no Fantástico, sensacional, 

muito jóia, e ai ... 

Eu queria fazer um comentário para vocês verem como em todo 

lugar que fazem um trabalho a gente pode lembrar, aquele curso 

de Física em Curitiba, o núcleo não inscreveu, foram 50 vagas que 

perderam, mas era para ser oferecido... perdeu porque o núcleo 

não repassou para as escolas, não teve gente inscrita, eu sei 

porque a pessoa da secretaria ligou para mim e falou: vocês não 

inscreveram ninguém? Como eu ia saber ... vocês não tem nada 

para dar ....só foi o interior Vamos fazer um  planejamento, 

aquilo que a gente vai discutir... 

Eu tenho o que for de... mas eu não fundamentei, não fiz nada... 

Vamos fazer uma organização aqui, o que a gente pode fazer a 

partir disto ..  

Isso ..  

Por ex: enquanto exercício para nós realmente, por ex: vocês 

falaram, contaram questões, eu não sei, seriam idéias, ou 

escrevem juntas, ou escrevem individualmente, “porque eu não 

tenho tempo de sentar para escrever”, ou se  escrevem ... “porque eu 

tenho medo de escrever”  

(Uma risada alta no grupo) 

Olha a orientadora nos diz: vocês devem escrever isto ..... 
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Mas vamos pensar ... eu penso assim, não escrever direto no 

trabalho, não é uma obrigatoriedade escrever direto no trabalho, 

talvez se pudermos .... conversar pelo menos “porque você pretende 

fazer diferente”. Você não contou para a gente que....está aqui 

depois eu vou transcrever ... que foi no encontro e vocês se 

animaram ... escreva isso, escreva isto assim, contando, contando 

para saber, a princípio eu quero, eu digo, a princípio, não tem 

que estar preocupada em como vai formatar, se vai ser a mão, 

digitado, a idéia é que você junto com ela ou não, porque vocês é 

que levaram, ... eu estou sugerindo que elas comecem a escrever, é 

uma forma alternativa mas que seja uma regra, não seja para 

duas semanas, que seja para daqui um mês, não muito mais se 

não vocês vão perder, o ano é curto gente, o ano na verdade só 

tem mais dez meses, se pensar bem , então ou que a gente possa 

fazer esta troca por outro mecanismo ... 

É... 

(aqui todos opinam por segundos e a vozes ficam difíceis de serem identificadas) 

Pode ser que  chegue a ser um artigo, mas sem esta preocupação 

de formatar ... 

Então veja bem, escrever o que a gente faz num papel e trazer aqui para vocês nos 

ajudarem a incorporar ...  

É...  

Nada só faz um esboço assim, uma porque foi feito? 

Tentar dizer o porquê ....  

E o porquê me ... 

Não é nem o porquê de tudo ... não é nem fundamentar, estar 

pegando livro, é a partir do que você já tem, porque em algum 

lugar ... (...) podem incluir nisso ... por que fazer uma coisa 
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diferente? Por que? É a primeira coisa que começa a escrever, é 

interessante ver .... 

Falar que modifica o aluno ....  

É que eles modificam totalmente, fizemos assim, ...apertamos nosso cinto (?) ...tinha 

um menino na sala que ele não estava nem aí com a Matemática, porque eu dava 

Matemática e dava Física na sala dele, era a Primeira turma, ele não estava nem aí 

com Matemática, nem com Física, ele odiava tudo...  

Da outra forma ... 

Quando nós iniciamos o trabalho, GENTE!!!!! ele daí... a gente ficou assim : É O 

HELDER MESMO? Helder você é um físico!!! Nós começamos a chamá-lo de físico, 

porque ele trouxe umas coisas assim que...!!!!  

Ele?? 

Nossa ... anhã ... , ele estudava , ele gostava geral, ele se achou ali. Foi bom para 

ele! 

Vocês colocaram vários pontos, ela quando falou, ela falou mais 

como ela desenvolveu o trabalho, ela não falou daquilo que você 

falou agora para nós, ela talvez estava mais organizada, trouxe 

o material, a partir dali... , vocês falaram já em todo o momento 

de como é que foi, de quem usou aquele conteúdo e falaram 

muito, por isso eu falei em escrever porque vocês faziam diferente, 

ficou muito marcante na fala de vocês e percebi isto depois 

podíamos analisar, ... e estou com ... aqui , eu estou pensando 

aqui, depois que eu escutar vai ter mais coisas ou não, talvez, que, 

o que marcou muito na fala foi isso, por isso que eu digo por que 

fazer e tal.... estas questões vocês podem enfocar na perspectiva do 

aluno, não necessariamente ... neste momento, pode ser a partir 

de como vocês viram a mudança deste aluno específico, como que 

ele era visto numa outra forma .... o que acontece com o conceito, 



  

12

 

o autoconceito dele, com relação ao conhecimento de modo 

geral, de ele se perceber capaz, de não se perceber ... 

(...) A falar nada para ele   ....  

Ele não fazia nada, ficava ali, dava a risadinha dele, não incomodava, não era um 

aluno peralta, mas a gente via que ele não rendia nada, vivíamos no pé dele ....   

Que série que ele estava?  

1º série do Ensino Médio 

E agora vocês são professoras dele?  

Agora nós não pegamos ainda ... não, não vamos ser ... 

Mas quem sabe, será que não despertou o interesse pela Matemática e pela Física?   

Por ele ver que Matemática usa em tudo ...  

(muitas falas por segundos querendo opinar sobre o caso relatado, não identificável)  

Agora a gente não é professora dele por causa destes (...) padrão ... cataram ali.... 

Foi uma pena vocês poderiam ver como ....  

Mas acho que com o próprio trabalho que elas tiveram lá, vocês 

vão perceber isto, poderão dizer que possivelmente, porque nunca 

dá para dizer afirmativamente, porque a gente não sabe ....  

Não sabe ...  

Possivelmente a gente tem um fator (...) nas mãos ....  

Vocês podem acompanhar a vida escolar dele ...  

Procurar ver agora acompanhando, podem acompanhar os resultados, ver se ele 

aparece, ou não aparece...  

Ah! Porque ele era do 1º ano agora é do 2º, então nas reuniões pedagógicas vai dar 

para ver ...  

Então se vocês escreverem sobre ele, além do que podem escrever, 

podem estar acompanhando . 

A gente citou o nome dele porque foi um impacto assim em geral !!!  

Tiveram alunos que não se empenharam? 

Tiveram ...   

Não é fácil, isto de 100%, é complicado ....   

Não, não foi 100%, tiveram equipes que fizeram porque fizeram sabe 
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Porque valia nota..  

É que era parcial, a nota ali precisando ...  

Como em outra ...faz porque também ...  

É... 

Sempre tem....  

Podem ser poucos que se sobressaem, mas é disto que precisamos....  

É a realização ...  

Mas eu achei que neste trabalho a porcentagem foi  bem maior daqueles que se 

sobressaíram, aqueles que ficavam mais apagadinhos na sala foram os que mais se 

sobressaíram....  

Oh! Outra coisa que você pode escrever, já que tem este trabalho 

terminado, é: o prazer que o trabalho te deu, a partir do prazer 

que o trabalho te deu ...  

É ... 

Você vai escrever (..)  

É trabalhoso mas no final ...  

É verdade ....  

Você viu que teve progressão no final....  

Ela pode entrar na questão do profissional professor, da 

professora, da questão afetiva, da realização de seu trabalho 

profissional quando está realizando uma ação diferente ... veja 

quantas coisas estamos abrindo aqui, eu estou comentando para 

vocês verem como abre, como aparecem coisas para a gente 

trabalhar, pesquisar e escrever, acrescentar, digerir, e estamos 

falando em qualidade de vida, do bem estar humano, que vai 

entrar quando você tem um trabalho que vai terminar com .... 

olha! Eu estou só comentando hem? Não quer dizer que vamos 

escrever sobre isto necessariamente, mas só para  ver como a gente 

tem que exercitar, temos que ficar pensando e a partir daí o que é 

que dá? 
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E quando começa a falar em atividades práticas (..) 

Vamos fazer uma promessa, que a gente tinha que colocar para o governo nos 

colocar nestes cursos, porque daí ... foram dois daqui de Irati, mas foi repassado, 

nós viemos no repasse, para ver também como seria, mas não repassou nada do 

que a gente viu lá, quando você vê lá é uma coisa, quando fala aqui parece que não 

é nada, agora a gente está falando, para vocês pode estar assim parecendo até 

pouco, mas na hora que a gente vê aquilo ....MEU DEUS DO CÉU!!!! COMO É 

DIFERENTE!!!  

As apresentações lá, tinham duas ao mesmo tempo, e a gente queria ... 

Sabe o que é você querer correr  nas duas e não queria perder nada de tão bom que 

estava? 

Eu sei, mas nós tínhamos abertura para participar de Congresso, pelo menos um por 

vaga, por núcleo, e a secretaria cortou, nós não estamos mais participando de 

congresso sabe? 

Não por enquanto... 

Enquanto no governo anterior dava abertura, tínhamos vagas, uma por núcleo, para 

congresso 

Oh! Eu fui num que teve no Bom Jesus que veio o Imenes, o Boff 

Eu estava lá 

O Dimenstain, foi na Fiep, oh! Ele de perto....mas eles cortaram agora 

Estes cursos dão uma motivação para voltarmos e fazermos tudo diferente. 

Mas a pergunta que você fez, foi assim: por que não acontece? Você 

está falando ... 

Porque eu fiz de física, mas o que eu quero agora é ir ao de Matemática em 

Pernambuco para ver se é igual!!! 

Mas, não assim exatamente, a secretaria ...  

Porque eu queria que a Secretaria de Educação bancasse!!! 

Se você tiver um trabalho, e está inscrito, pode ser que vá! 

É, só se tiver inscrito.... 

(falas misturadas com o som da rua...) 

Entenda, entenda, eu também queria ir é claro, ela também, ela também, sabe, 

então como a gente faz? 
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E o ENEM não é do tipo do encontro de Física... 

Não!!! 

Não, vão ter apresentações tudo, mas não é, veja! Aquele de Física 

era tipo um curso mesmo. 

Era, aquele de Física era assim, oh! O tempo inteiro era assim ... uma palestra com 

alguém maravilhoso e você tinha como apresentar teatro, como fazer isto, como 

aquilo ... 

Era curso mesmo, o que me levantou .... 

Tinha .... (falas confusas) 

Oh! Para quem quiser fazer o mestrado, está interessante 

Eu quero!!! 

Uma pergunta, porque o repasse, quando acontece o repasse nos 

Núcleos Regionais não carrega em seu interior a dinâmica da 

apresentação? Isto analisa porque as coisas não andam às vezes 

de uma coisa para outra. O que acontece neste repasse? Você 

manda uma de XXXX um de XXXX você faz lá, depois tem que fazer 

o repasse, você faz, alguém faz...e como elas fizeram esta 

observação, o que acontece neste percurso que as coisas não 

andam, não chegam?  ... 

Quer saber? Quer saber? 

É tão complicado 

Se a gente consegue discutir... 

Quer saber? Quer saber? Eu dou a resposta já, porque é tão complicado 

O professor tem uma intenção ... 

Mas é, e realmente se empolga, que quer ir lá para ver, para ver lá, e quando vem 

para repassar é ... eles querem ver a pessoa lá repassando, não querem ver o nosso 

próprio colega aqui repassando, parece uma coisa que tirou da prática sua prática ... 

Pode ser que seja isto, acho que isto pode ser um componente, por 

suposição, mas precisamos saber se é isto... 
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Por nós oh! Eu estou falando da minha experiência, da minha experiência, daqui do 

núcleo 

Não, ... dá tua, até acho que é um ponto ...  

É isto que a gente vê, pode ter certeza, o professor não quer o que está comum por 

aqui, ele quer gente de fora e, muitas vezes, de repente, a gente traz gente de fora, 

oh! Temos uma experiência agora, oh! O Odilon que vocês viram para o curso de 

avaliação, nos o trouxemos porque a secretaria pediu e nos I-N-D-I-C-O-U o nome 

dele, e o que aconteceu? 

Noooooossa! 

Nos não entendemos nada do que ele falou!!! 

Não, e você perguntou e ele não respondeu, não respondeu! 

O que foi aquilo sobre avaliação? 

Uma perda de tempo... 

Nós ficamos assim  meio perdidas ... 

Porque para a Secretaria de Estado de Educação, então: o que nós fazemos no 

nosso plano estadual justamente na avaliação? Odilon ... certo, contatamos ... tal, 

vem! Oh! 

Entendo que você está dizendo, só que isto aqui tem que estar 

claro 

Aquilo que você disse: santo de casa ... porque ele era de fora e não adiantou do 

mesmo jeito! 

Tudo bem! Mas o que você esperava? Que você esperava dele? 

Mais 

Noooossa! 

A expectativa de vocês era de que ele diria mais do que pudesse ser 

dito por vocês  

Isso!!! 

É...é 

E aquilo era conhecimento? 

(vozes confusas) 

Daria para cada escola ..... 

Vocês não vêm tomar café? 
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Deixa só ela terminar de explicar uma coisinha aqui ... 

Ah! Está bom 

(neste momento falas confusas como anteriormente comentam sobre o cord) 

Só para ela explicar uma coisa para mim ... 

O espaço iria ser muito grande, e nem todos os professores iriam utilizar, então os 

professores iriam cobrar ...  

Tem a biblioteca 

A biblioteca não ... 

Não iria comportar 

Não iriam comportar 

Ter ... livros para cada aluno 

Para cada ... 

É Paraná ... agora é mais pretensiosa, é uma para cada aluno, 

E esses livros vão estar na biblioteca? 

Vão fazer 400 mil sei lá, o total de cada matéria 

Imagine! 

Eu lembro que a gente tinha feito a conta 

Não sai caro até, porque quem faz é a gráfica ... 

Hum hum ... 

Quer dizer, é mais barato que comprar livro didático 

Comprar livros talvez também... 

É porque este aqui .. 

Por que este aqui o que? Era para quanto tempo este aqui? Era ... era muito 

material 

Muito mesmo 

Este eu não conhecia 

Cord  

Mas não é este...  

Vocês podiam me emprestar para eu dar uma olhada só ... não 

agora 

Quantas apostilas chegaram para você? 
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40 

Nossa, eu também.... 

(várias falas confusas a respeito) 

Eu  acho que até, por que a gente, nós vamos colocar ... 

Esta eu conheço a gente usou no 1º ano, depois as outras eles mandavam  

Eles mandavam para casa 

Noooossa! Eles mandavam de maço! 

É 

Assim ... 

Inclusive esta aqui eles mandavam para casa  

Nós podemos aproveitar, eu acho que do projeto que nós ... até 

podemos aproveitar 

Pelo projeto que você está falando, é um projeto deles, eles querem que a gente, 

eles queriam que a gente usasse essa linguagem do aluno, não a linguagem do 

professor, para quando o aluno visse o projeto, eu entregasse, porque o professor 

iria trabalhar ... 

Como mediador 

É isso, você iria entregar o projeto para cada equipe, e eles iriam se virar, eles 

tinham que te entregar a estimativa tudo e, depois, você iria analisar, por ex: todos 

os ... 

É você pode, nessa minha idéia, não precisa fazer neste formato 

só, dar  o ... que for preciso, não é este o caso, mas que o aluno 

tenha sua base de apoio, então tem um material que possa estar 

trabalhando também, que tenha sugestões, que o aluno está 

trabalhando com ele mesmo, que seja sem avaliação, isto pode 

também, acontecer, não fica impossibilitado 

Hum hum ... 

Mas a idéia é também que o aluno trabalhe em grupos, que o 

aluno trabalhe, tenham situações que em grupo, que o aluno 

trabalhe, seja levado a falar! 
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Vocês já imaginaram nos íamos para o curso, soltavam o trabalho para fazermos e 

nós ficávamos meio perdidas, totalmente ... não sabíamos nem como começar, tanto 

que nem eles sabiam direito nos primeiros encontros, eles explicavam de um jeito, 

no segundo de outro jeito ... 

Ah! Isto é verdade!! 

Para nós estava complicado, imagine começar com os alunos 

Depois de começar com os alunos, por ex: pegaríamos os alunos da 5ª série, tinham 

que estar preparados, e não quando chegarem para trabalhar isto no 2º grau 

Esta idéia, mas esta não ..., a idéia é um pouco diferente daquilo. 

Nossa nós ficávamos muito perdidas ali! 

A idéia é um pouco diferente 

Você tem que fazer um projeto 

Se fosse gradativo, aí nós teríamos uma ... 

O aluno já estaria em processo! 

Não iria chegar lá no ensino médio e ficar perdido 

Ele está perdido por que? Por que nós trabalhamos diferente? 

Agora o que a gente tem de vantagem é que nós trabalhamos este 

tempo, que não é um trabalho que nós ...e aí sim como é que nós 

vamos escrever, cada uma vai usar ... e vai escrever, todo mundo 

têm que estar aberto para dar idéias, e claro, com a idéia  que 

ela deu, nós não podemos sugerir esta idéia dentro da escola : Ai 

que legal! Eu vi!!! Sem querer .... está na equipe da reunião da 

turma, alguém vai trabalhar um conteúdo que ela está 

escrevendo, de repente, vocês tem que cuidar, “não olhe este 

trabalho, faça assim porque é mais fácil”, você fala, e o prof ...  

entendeu? Temos que ter este cuidado, não que a gente vá 

esconder trabalho, não é isto, mas vamos estar produzindo um 

trabalho que é para ser apresentado em algum lugar, então não 

podemos fazer exatamente igual depois de feito não tem problema 
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nenhum, depois de encaminharmos pode falar para Deus e o 

mundo 

É melhor! 

Arrisca você falar para outra pessoa, daí tem dois trabalhos 

iguais, podem eliminar o dela porque a outra escrevia de um 

modo mais ... neste sentido ..... 

Você tem que ter.... 

Você pode gravar, pode filmar não tem problema, mas está 

discutindo dentro do grupo, pode até estar fazendo na sua sala 

de aula, mas está fazendo lá com teus alunos, vai apresentar  

cuidado, vai ser o trabalho que vai apresentar 

E até aproveitando, mas tem, que vocês fazem os trabalhos, mas não escrevem 

também... 

Fazemos a mesma coisa e ... 

E, às vezes,  a gente olha e diz assim: Nossa mas isto eu já fazia! Já fiz isso! 

Mas não escreveu!!! 

Mas o bom da gente estar lendo e estar vendo, é que ficamos nos 

sentindo mais confiantes 

É... 

Por isso que eu não ... e sei que a gente faz de bom, se você abe 

porque claro tem umas pessoas que dão uma idéia ... brilhante! Às 

vezes ... 

E às vezes a idéia brilhante não sai sozinha, foi porque ela discutiu com um monte 

de gente, dividiu com outras pessoas, tem uma idéia, mas não é uma idéia que 

nasce da tua cabeça, claro! 

Mas podíamos  fazer um intervalo então, depois voltar e passar 

para a outra parte 

Vamos lá na cozinha? 

------------------- INTERVALO DO CAFÉ ---------------------------- 

As três de XXXX estão com problemas! 
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Então por isso só tem dois cursos? 

Quantos cursos têm lá? 

Dois 

Só? 

Dois? 

Não, Pedagogia não tem mesmo 

Só que agora não tem, mas até terminar ... só que eles dizem que já saturou para  

XXXX Pedagogia ... 

É ...  

(várias falas) 

Acho que daqui mais um ano, porque as salas são cheias, não tem 

desistência, não tem nada não, lá não! 

Não lá não ...  

Aqui também não tem! Gente tem faculdade estadual .... em 

XXXXX .....,  que desiste no 1º ano mais da metade 

(falas) 

A idéia é assim: você pode vir (...) no trabalho   .... (falas) 

Só falar, só falar ... não é uma coisa ... 

Vejam ....  

Vejam ... vamos combinar assim, ela vai falar sobre os (....) quem 

pensou em alguma coisa para falar 

Ah! Eu tenho uma idéia que a gente já fez, lá! 

Sim! Então podíamos ver o dela, de vocês, e aí sim, acho que o 

grupo podia estar, talvez, alguém vai anotando se aparecer uma 

idéia, quem está falando não vai anotar 

Mas é só um trabalho que a gente fez não é assim um projeto! 

Sim! Então pode ser alguma coisa que a gente já tivesse feito! 

Sabe como é, para a gente por no papel, não gosto de escrever 

Ah! Isso é verdade, é horrível! 

Gente eu não consigo, eu penso eu não vou por .... 
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Mas este ano você vai por, sabe, porque quando eu mandei lá para 

a Universidade, isto é uma das coisas para sair o certificado, tem 

que ter alguma coisa por escrito 

Não!!! Mas daí você vai ajudando? 

Não, nós vamos fazer juntas... 

Ah! É 

Por isso que é bom, fazer em grupo, ou pelo menos em dupla 

Não ... porque uma sozinha não sai gente ... 

Não... acho que até dá sim, você escreve alguma coisa e traz, a 

gente lê aqui e discute, daí ficará melhor 

Daí é bom, daí melhorou! 

É bom 

A gente se sente mais segura ... 

É  

É, é ... 

Porque, às vezes, você está com aquilo na cabeça, escreve ... entende, mas outro 

que ler já não entende, já não fica coerente ... 

Hum .. Hum ... 

Então são boas, várias .... 

Ah! Mas se o professor ouvir ele vai ouvir e não pensar outra coisa, 

gente! O que ele quer dizer com isso? Aquele material que ela tem, 

não sei, se está escrito isso, mas acho que na tese de doutorado da 

XXXXX como que os professores ajudaram um ao outro no trabalho 

que publicaram aqueles livros... 

Até para fazer este projeto do CORD, eles queriam assim, na linguagem do aluno ... 

Fazíamos assim, tinha eu e a outra colega também, fizemos juntas... nós fizemos em 

três, que, a princípio, seria sozinha, cada uma faria o seu. Depois eles abriram 

espaço, parece que com quatro, cinco, o que a gente fazia? Montava na linguagem 

do aluno, não falava assim por ex.: diagonal, mas de um canto a outro da sala, bem 

na linguagem do aluno, eu dava para o meu menino ler, dizia leia e tenta fazer, as 

dúvidas que ele tinha, a gente sabia, era a dúvida que o aluno iria ter 
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A estratégia era esta? 

Isso, anhã... anhã, então nós dávamos para eles lerem ... 

Vamos começar então, já sabe (...) ah! Não é ...  

É, são vinte para as onze ... 

Então a idéia é assim  a gente escuta primeiro, e você vai 

falando... 

Ah! Sei lá ... 

Vai explicando, sem preocupação... 

Ah! Sim... estes projetos, olha teve projeto assim, quando a gente fazia, passava um 

projeto muito grande, mandava para eles, eles ficavam, isto não está bom, tinha que 

refazer .... 

É 

Pegávamos, mudávamos todo o projeto, às vezes, .... principalmente, acontecia 

quando estava no dia de entregar, nos reuníamos e tinha que ser entregue na 

segunda-feira, nos reuníamos no final de semana e: vamos mandar qualquer coisa!  

Para eles quem? 

Cordi, isso para eles, a gente percebeu que o projeto, muito ,,, muito elaborado, não 

era o que eles queriam, sabe era coisinha mais simples mesmo, sabe, 

encaminhamos projetos assim, um projeto que fomos convidadas para apresentar na 

última reunião, foram selecionados projetos e foram convidadas a apresentar, foi um 

projeto que a gente desenvolveu, inclusive a idéia não foi  minha, foi da XXXX, um 

projeto que ela inclusive usou na pós-graduação dela... é a comparação de cremes 

dentais, os alunos tinham ... que você dava um prazo estipulado para eles, para irem 

juntando as embalagens para vocês verem, cremes dentais, tem cremes dentais que 

eu nem conheço, nem sei de onde que os alunos trouxeram, olha este aqui é um 

que ....  

(comentários em voz baixa sobre os cremes acompanhados de risos) 

Tinham outros, mas eu não sei onde foram parar, eles traziam cada marca que ...  

Várias professoras aplicaram, ou você só que aplicou? 
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Não, eu que apliquei, e inclusive é um projeto, eles queriam mais projetos, assim 

para o Ensino Médio, que vimos, só que eu na realidade não apliquei no Ensino 

Médio, eu apliquei quando tinha o Projeto de Enriquecimento Curricular – PEC  

Aplicou na 7ª? 

Apliquei com alunos de 7ª e 8ª séries, porque estava relacionado com a 7ª série, 

eles viam o corpo humano, então só interligou! Eles procuravam estas embalagens, 

vários dados, sorbitol, por que era usado sorbitol? O aluno tinha que pesquisar, tinha 

aluno que ligava para a Gessy, eles mandavam uns formulários para dizer porque 

servia, porque era bom ..., e eles faziam a comparação para verem se os cremes 

dentais eram realmente bons, depois a gente fez a comparação com relação ao 

preço, a gente fez a comparação para ver quais  eram os melhores! E se esses que 

eram os melhores, eram mais caros realmente! 

Como é que foi sugerido para eles? Vocês disseram, como é que 

vocês chegaram e disseram para eles? 

A gente primeiro pediu para eles trazerem a pesquisa, para eles trazerem as 

caixinhas e daí você tem uma relação, eu não trouxe porque a XXXX falou  que ia 

trazer e eu não trouxe, e ela não veio hoje. Pedia para eles verem na fórmula quais 

os produtos usados ... 

Mas não teve o questionamento diferente? Assim por ex. o que a 

gente pode pesquisar a respeito deste .... a questão já vinha pronta 

para ver o que estava na composição? 

Não, eles tinham que pesquisar na composição quais eram os elementos 

Mas ele sabia que era na composição? 

Isso! 

Ele poderia por ex. ter pesquisado o porquê das cores, o porquê 

desta estrutura atual ... 

Mas, mais tarde eles chegaram mesmo a isso 

Chegaram? 

Chegaram, foi assim, eles pesquisaram tudo, eles vinham, viam a taxa de PPM, 

todas têm, que tem ... 

Não sei do que você está falando mais...  
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(risos gerais)  

Depois ela dá uma aula do creme... 

É que é a porcentagem por milhão de flúor que cada creme dental tem que ter .... 

eles chegavam, a gente já sabia por causa do trabalho da XXXX, mas eles vinham 

pesquisando, e nós orientando-os, eles chegavam, essa, essa porcentagem por 

milhão era por ex. quanto de flúor tem que ter no creme dental e tinham alguns 

cremes dentais que eles conseguiam caixinhas de anos anteriores, .... como é 

aquele que criança gosta? 

Tandy 

Isso, até foi muito interessante, porque a maioria das crianças ali gostava da Tandy,  

Por causa do saborzinho  .... 

Isso, eles chegaram à conclusão porque é que era a mais atrativa, porque eles 

estavam usando o relevo, as cores chamativas, que eram para .... no final eles 

concluíram que as que são mais chamativas, não tinham todos os nutrientes que são 

necessários para uma boa limpeza, uma era a Tandy, eles chegaram: olha 

professora a gente chegou a dedução que a Tandy não tem lá o PPM, eles 

compararam aquele creme dental que era mais antigo com o creme dental agora, 

todos agora estão dentro do padrão 

Mais fiscalizado agora 

Isso mais fiscalizado, estão trabalhando direitinho, e por ex. é ... eles viam que todas 

têm aqueles nutrientes que são importantes, para que serve sorbitol, para que 

servem outros ... outros componentes aqui, servem mesmo para a limpeza? Se for 

antitártaro, é bom? Eles até chegaram: esta marca aqui é melhor, então tem o 

antitártaro  e a tripla ação, então é o melhor mesmo e comparando a marca, 

pedíamos para eles a comparação de preço, eles iam ao supermercado, tinham três 

super mercados, faziam uma medida de preço por produto e eles chegaram a 

conclusão que nem sempre o produto de ... é, o mais caro é o melhor, Tá! Tem a 

Kolynos gente! 

Só uma pergunta: eles não fizeram o questionamento do gel e do creme se há uma 

diferença? 

Não de gel e creme não 
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Mas é uma coisa que pode surgir...vejam como ainda tem 

possibilidades que podem ser.... 

O que eles falavam é das cores 

Porque o certo é você usar um certo tempo gel e um certo tempo creme, que eu sei, 

porque uma tem alguns componentes e outra tem outros 

Hum... 

O gel agride o dente também, como o creme agride o dente também, então é bom 

revezar.... 

O que eles falaram das cores, que o creme dental, daí eles, porque é verde, têm 

mais componentes .... em lembro que tem uns que dizem que tem  .... sabores 

O que você ia falar da Kolynos? 

O da Kolynos é uma das melhores, e é uma das mais baratas 

E que agora é sorriso 

Você falou do antitártaro, mas é colgate  proteção total? 

(Muitas falas sobre as pastas....) 

A gente tem a relação não aqui 

Tem umas novas... 

Sei, eu não lembro... 

Viu como é uma coisa que interessa, a pessoa já quer saber 

informação 

Não! Mas olha quando a gente apresenta este material lá no... no ... para todos 

assim do CORD, nós não quisemos apresentar na sala que ... porque o material que 

levamos, levaram data show, nós levamos foi o material da ... foi material mesmo 

Ninguém ... não sabíamos que tinha que ser um material mais bem elaborado, então 

não quisemos apresentar para não ficar ... mas olha!!!! Na sala deu um debate 

porque eles queriam saber, sabe? 

Porque é uma coisa que chama atenção 

Isso porque você quer melhorar para si ... 

Mesmo ... 

Claro! 

Então sabe.... 

E a utilização da Matemática? 



  

27

 

É que na Matemática entrou a comparação de preços... eles montavam gráficos  

Tinham que montar dos componentes e também dos preços, para saber se era ... 

Mais vantagem comprar a menor ou a maior... 

Isso... anhã.... 

Então quer dizer que poderia ser que (....) 

Porque na verdade não adianta ter bom creme dental se eles não sabem escovar os 

dentes 

Ela entrou em várias áreas... ciências.... 

Porque muitos escovam errado  

Forte... 

Não é para esfregar o dente ... 

Não precisa apertar... 

Quanto mais você esfrega , mais ... 

Quando eu era criança em pouco tempo eu estava com um monte de cáries, da fase 

dos 8 aos 14,15 anos, eu ia quase sempre, olha os dentes até encapados,,, para 

mim foi feito,,,, 

Nem todos fazem este trabalho 

Para mim foi feito, aí que eu comecei a escovar dente direito 

No meu tempo quando eu era criança tinha a aula de escovação e o flúor! 

É o flúor não tem mais.... 

Hum hum ... 

Com relação ao trabalho que ela está colocando me pareceu 

muito um trabalho de Modelagem 

É modelagem.... 

Você podia estar até, não sei como, produzindo com ela alguma 

coisa, podia estar fundamentando com a Modelagem, pegar 

autores que falam da Modelagem ou para estar fundamentando, 

ou para estar explicando, não sei, já foi utilizado na pós-

graduação, que você falou da XXXXX 

E dá XXXXX 
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Ela mesmo que utilizou, é um trabalho que dá para escrever, esse 

vocês já fizeram, já tem estes dados, só o que tem que fazer é 

fundamentar, eu imagino que ficaria muito ajustado na 

Modelagem 

Na Modelagem 

Têm várias linhas dentro da Modelagem, eu posso até apontar 

algumas linhas ... que trabalham com a Matemática mais 

elaborada, de 3º grau, no caso aqui você está lançando uma 

situação externa a isto que não tinham pensado, porque eu posso 

usar outra maneira de sugerir? Poderia ter surgido em função de 

um problema qualquer, detalhes, de repente vocês fizeram ao 

contrário, mas é uma proposta que pode ter a partir dali, é um 

trabalho que dá para montar bem montado, que daria para 

colocar, eu não sei bem, qual seria o formato deste do Ensino 

Médio, mas eu acho que entraria também ... 

Entra em Física! 

Matemática, Química, Português ... porque a sofisticação, o 

aprofundamento, a dimensão do aprofundamento, o grupo vai 

dar... 

É 

Pode fazer duas coisas, um relato de atividade 

Eu tenho até em algum lugar em casa , porque na apresentação a  XXXX não pode 

ir, então a gente elaborou e apresentou 

Aqui em XXXX na região você já apresentou? 

Olha o que eu trabalhei aqui foi em sala de aula, apresentado mesmo, foi só ali no 

projeto do ..... 

Talvez até o meio do ano, se encaminhar alguma coisa que possa 

comentar, podemos fazer um encontro de Matemática do Núcleo 
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Regional, trazendo alguém que abrisse  e.... ou em agosto ou em 

setembro, podemos pensar o encontro nosso, a gente traz alguém 

para abrir, para fazer uma coisa diferente. E combinaríamos três 

dias de encontro com uma certificação, certinho, oferece algo 

para trazer a pessoa, você pode conseguir, os professores 

apresentariam,  encontro da região ... 

Não, eu estava conversando aqui com a XXXXX, é isto que eu estou falando, um 

trabalho deste, um trabalho que a gente que sabe que tem muita gente que faz, só 

aqui... perdi o começo 

A idéia de fazer para o segundo semestre, um encontro, só que 

tem que fazer a inscrição antes... 

Um seminário? 

É, a verba da pessoa para vir para a abertura, convidamos um 

palestrante destes, a secretaria paga para a abertura, e fazemos 

um dia, dois dias de apresentação de trabalhos 

Não pegamos a idéia do projeto 

A secretaria não vai dar nem curso... 

Não, não é curso ... é uma troca, um seminário 

O que a secretaria está propondo é fazer aperfeiçoamento do professor, não 

direcionado para a área, assim Matemática... e sim para a formação do professor, 

sobre avaliação e tudo o mais, o processo.... 

A gente abriria para as pessoas da região, não de todo o Paraná, 

abriria assim  ... para que a pessoa.... 

Sabe qual é o nosso problema? O grupo, eu não sei vocês ... podem colocar a idéia 

de vocês, mas quando a gente está na Universidade sempre dizemos que os 

professores precisam relatar, colocar publicações, esta produção científica do 

professor, porque você está lá, ... a gente quer dar uma pincelada lá.... mas já não 

sabe da importância deste trabalho, mas o nosso professor, da rede estadual, que 

não tem essa, essa abertura 

Abertura.... 
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Abertura, não é bem, ela não sabe o que acontece lá, como se trabalha a produção 

científica, quando você faz um trabalho deste, ou outro que vocês fazem, fica assim: 

nossa! Mas eu não vou apresentar! Como vou fazer? Será que é relevante? Tem 

que colocar no papel? Tem que colocar no papel, mas o que o nosso professor tem 

que fazer? Tem que fundamentar, tem que ir atrás de quem ... a fundamentação! 

A gente não sabe... 

Neste grupo de trabalho aqui, muita gente lendo o documento no 1º dia, estou 

falando porque teve uma pergunta: quando eu vou fazer cálculo e tal? A própria, 

como vou trabalhar isto aqui, olha uma prática assim, uma conversa, mas é 

importantíssima para abrir para outras coisas, nós não vamos ficar fechadas aqui, a 

abertura que vai nos dar esta relação, este grupo de trabalho aqui, é como fazer 

uma comunicação, como que eu vou atrás de outra universidade, porque vocês não 

pensaram em colocar um trabalho em Pernambuco? Nós podíamos ter feito! Então 

se nós trabalhássemos assim, vai abrir muito a nossa cabeça, e a possibilidade de 

nós.... 

Sabermos falar 

Saber 

Agora vejam o que eu proponho para a gente pensar, não pegar 

um monte de ... porque o mínimo que a gente mostrar para a 

cidade , para a região 

Então nós podemos fazer nosso primeiro seminário 

Eu penso que este seminário teria que ser de responsabilidade 

deste grupo, não dá para botar as duas para fazer, que não vai 

sair!  Esta questão da apresentação, falei dois dias, pode ser, acho 

que tem que ser um dia, as pessoas do grupo, pelo menos a gente 

sabe, que farão a apresentação, claro que podíamos abrir para 

outros professores, pode também Matemática e Ciências. 

Interessante ... 

Podemos trabalhar Matemática, Física, química, não sei, abrir 

também... 

Não sei... 
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Abre muito, abre muito! 

Vamos começar devagar, vamos começar por nós, depois a gente abre! 

E falar da interdisciplinaridade, dar ênfase, podíamos pegar um 

dia, duas horas de apresentação e o resto seria de apresentação 

de trinta minutos, para explicarem, fazerem perguntas, para as 

pessoas verem que estas apresentações, acompanhadas de alguma 

elaboração, podem pensar na possibilidade, o que temos que ver é 

a possibilidade da verba 

A verba entra em projeto pelo núcleo 

Pois é! Então a gente já tem aqui o núcleo 

Eu tenho 

Então vamos consultar quem pode fazer a abertura... 

E para nós, nós pensamos em fazer o projeto! 

Você acha que esta verba cobre a passagem da pessoa? 

Essa verba dá a hora aula... 

Não precisa pagar não! A pessoa que venha sem cobrar... 

Isto se for aprovado! 

A pessoa não vai cobrar, mas ela tem que ter estadia... 

Não daí hotel, isso aí, a verba é  para hora-aula 

Podemos fazer paralelo com a faculdade, a faculdade paga e 

aproveita a pessoa para uma outra opção, a pessoa tem que 

participar também...alguém que seja legal que possa ficar aqui o 

dia inteiro 

Tá!.. 

Porque alguém chegar aqui e falar e ir embora, nada a ver... 

É certo! 

Aí eu posso... 

Precisaríamos das inscrições 

Tá! Mas eu não sei como que vou colocar isto das comunicações orais... 
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Ah! Tira dos modelos dos encontros 

Não! Mas como que eu vou colocar dentro do projeto, que vai ... nós teríamos que 

estar... 

Poderia ser seminário de práticas, uma coisa assim... 

Como? 

Seminários de práticas 

É  

Práticas! 

Pedagógicas! 

Porque teria alguém na apresentação que fosse acompanhar os 

trabalhos e até completar.. comentar... 

Fazer uma conclusão depois .... 

Também 

Interligado a Matemática 

Nós, aliás eu acho que se é para Matemática... 

Mas é ligado, neste sentido, ela vai estar abrindo as 

possibilidades para outras vagas.. 

Mas agora tem que ver também ... será que  os professores que fizessem, que tem 

estas práticas, querem vir apresentar, porque... 

Ela vai às escolas conversar 

Tem que ver bem... 

Isto é uma coisa, as pessoas do grupo já estarão também com 

alguma coisa, poderiam apresentar... 

É... 

Nós podemos fazer isto ... mais que os outros.... 

Há uma certa resistência em apresentar, as pessoas não gostam muito de vir expor 

os seus trabalhos para outros... 

Isto é um processo, este público pode ser aberto para alunos da 

universidade, podem se inscrever... 
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Se for um projeto pela Seed e Núcleo Regional, as pessoas recebem uma bolsa 

para vir sabe, nós podemos convidá-los, os estudantes, sem verba nenhuma como 

ouvinte 

Claro! 

Porque alguns alunos vão se interessar 

Podem ser convidados... 

Eu acho que é uma possibilidade eu estava pensando quanto mais 

tarde melhor, no final do ano... 

É aí nós poderíamos fazer assim um seminário de práticas pedagógicas,,, 

(o encontro se encerra aqui com as idéias de um possível encontro a se realizado) 
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GRAVAÇÃO DIA 29 DE NOVEMBRO 

(A reunião havia começado há quarenta minutos, as gravações aconteceram a partir 

deste momento porque no início da reunião foi negociada com o grupo esta questão 

– da gravação das reuniões) 

 

Primeiro, também, tudo é novidade, trabalhei também com 1ª à 4ª séries, e este ano 

aqui no nosso município é divido por coordenadora. Dentro da escola, com os 

profissionais envolvidos, se resolveu fazer uma avaliação com os alunos, e esta 

avaliação ... todas as escolas aplicaram a mesma prova para os alunos, de 

Português e de Matemática, e eles se deram muito melhor em Matemática!  

(risos do grupo) 

Imagina o porquê?  

Vários deles tiraram a nota máxima, não que em Português eles se dessem mal, 

mas foram muito melhor em Matemática, então, eu comecei a conversar com a 

coordenadora, e comecei a explicar para ela que (...) eu, eu acho mais interessante 

de explicar, é ... não é que eu goste, como a gente tem mais, que tudo aquilo que a 

gente sabe melhor a gente ensina melhor, sugeri para ela que o ano que vem a 

gente fizesse um trabalho de primeira a quarta série dividido por áreas, então vai ser 

uma experiência nova na nossa escola, nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar com 

Ciências e Matemática na terceira e quarta série, a outra vai dar Português e mais 

uma disciplina também, a outra que vai trabalhar Ciências e Matemática de primeiro 

e segundo. A gente vai tentar para ver, lá, também, os diretores do Estado, alguns, 

trabalham com Matemática, eles sabem o quanto é difícil quando o aluno chega na 

quinta série (...?) e vamos tentar ver o que vai dar este ano, como que vai ficar 

também a cabecinha deles (...) 

Se os professores conversarem bastante acho que até tem alguma condição, vai 

depender desta ligação desses dois professores 

Igual ela falou ali, há um mistura de Letras e Ciências, então é um trabalho que vai 

ser com duas turmas que vai dar perfeitamente (...?) (vozes indiferenciadas)  

Na minha escola já teve, não deu certo, por que não fica nenhuma professora 

responsável pela turma quando surgia um problema, ninguém era responsável pela 

turma  
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Tem o professor de Educação Física o professor de Educação Artística, mas tem um 

professor que é responsável pela turma, agora se dividir por área, ninguém fica 

responsável pela turma ... 

Já não deu certo 

Mas lá é assim, eu vou trabalhar Matemática e Ciências, e a outra ... vão terão duas 

professoras para cada turma, na terceira e quarta série já vão preparando para a 

quinta, existem duas turmas para cada uma. 

(várias falas não identificáveis por segundos)  

Tem aspectos positivos e aspectos negativos 

É claro que vai surgir alguma coisa, mas as duas turmas ... vamos ver  

Toda a tentativa é válida! 

Ao invés da gente de ter uma turma, nós vamos ter duas 

É que há alguns anos atrás quando eu trabalhava de 1ª à 4ª série, eu trabalhava 

Matemática e a professora XXXXX trabalhou Português, eu dava Matemática nas 

duas quartas séries e ela dava Português, eu fiquei com o livro de chamada, fiquei 

responsável por uma turma e aquela turma era minha, mas  eu trabalhava 

Matemática na outra, sabe, assim, cada uma ficou responsável ... 

Iniciando desde a primeira série, quando eles chegarem na quinta eles não vão 

perceber essa mudança, claro! Que agora, este ano que vai ser implantado, a 

segunda, a terceira série, eu acho que terão um baque maior, mas, eu acho que se 

você vai trabalhar de forma interdisciplinar em seus princípios, é ruim, porque você 

vai ter que trabalhar por área, vai contra os PCN 

Agora, a metodologia que vai encaminhar, vai limitar , não muito, mas ela é limitante, 

você não tem a mobilidade que eu acho que o professor de primeira a quarta tem, se 

você for trabalhar em cima de projetos é muito bom o horário, você está trabalhando, 

você não para, a não ser que você tenha uma relação muito boa com a outra 

professora para dizer: olha vou continuar porque não posso parar agora – e a 

pessoa tem que estar muito bem com você, se não vai dizer: Pó! Qual que é agora é 

minha – se você tem uma relação boa fora eu acho que até dá, mas se não vão até 

boicotar o teu trabalho, até sem querer 

Gente! Tirei cópias do material depois se alguém quiser ler,  

Bem depois que começar a gente vai ver... 
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Vamos continuar...  

Meu nome é XXXXXX eu trabalho no Ensino Fundamental, e no Médio há... dois 

anos no Médio,  no regular, no supletivo... eu vou falar mais do Ensino Médio que é 

a minha experiência mais recente, eu acho que os problemas são os mesmos, sinto 

muita dificuldade, é como se os pegasse na quinta série novamente, não sei se é 

pelo fato de que eles vêm de diversas escolas, ou ... dá a impressão que eles estão 

tão desmotivados para a Matemática, você vai trabalhar logaritmos e eles olham: 

PRÁ QUE EU VOU ESTUDAR ISSO? PRÁ QUE VAI ME SERVIR ISSO? Sabe, eles 

não tem ânimo para nada... eu fiz o curso de Ciências e a complementação em 

Matemática também aqui, a última turma que teve e encerrou, e também fiz o pós 

em Batatais, apesar do governo não ter reconhecido, foi muito bom porque a gente 

cresceu muito, e o tema da minha monografia foi Problema: Os problemas na 

Matemática, foi difícil para eu escrever a monografia por que o tema ficou muito 

pobre, eu não encontrei muito material, li alguns autores o Boyer, o Caraça, mas não 

me ajudaram no tema, o que mais me ajudou foi Didática da Matemática, do 

Estudante, Revista do Professor de Matemática, ali tinham muitos temas que 

colaboraram, mas o que mais me ajudou foi a conversa com os professores, 

inclusive eu ia à Universidade e pedia direto a ajuda deles a XXXX, a XXXX tinha 

feito uma monografia sobre o mesmo tema, me emprestou para ler, e quando eu 

estava fazendo esta monografia eu apliquei em sala de aula, teve um resultado 

muito bom, só que foi muito estressante e eu abandonei ... conforme eu ia 

escrevendo a monografia eu ia trabalhando com eles, eu registrava o que estava 

ocorrendo, só que foi muito trabalhoso, porque colocar o problema, fazer a 

investigação, fazer eles chegarem aos resultados ... só que lá na frente os 

professores que trabalharam com essa  turma chegaram a me perguntar o que foi 

que eu fiz que os alunos sabiam interpretar,  e foi uma turma que trabalhou diferente 

lá na frente, só que por ser um serviço, serviço mesmo, eu acabei abandonando, 

não fiz nas séries seguintes, já pensei em voltar a fazer novamente, mas ... (riso)   

O que foi que deu tanto trabalho?  

Hã?  

Trabalho deu por causa da dinâmica? 

Dinâmica, e você pesquisar exercícios coisas assim que fossem dentro do conteúdo,  
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Então é a falta de acesso a material que desse para trabalhar... 

para você no caso...  

É para mim...  

Então é uma coisa que não é impossível de se resolver  

Não, não é impossível...  

Não é impossível..  

Isso não é não, essa busca de material e o tempo que você tem que ter para 

preparar isto..  

Porque, talvez, se fosse um grupo maiorzinho talvez fosse mais fácil do que uma 

só...  

Pode até ser...  

Claro o trabalho que você tem , você vai troca, uma faz e outra..é 

uma possibilidade você está vendo coisa nova...  

Porque inclusive eu aproveitava até as respostas que os próprios alunos davam, 

como resolver uma equação do segundo grau quando evolviam ... pessoas, sempre 

via, eu fiz uma provinha na sexta série, coloquei de novo este tema, que perguntava 

a altura de uma pessoa se a sombra projetada no solo tinha tantos metros, umas 

coisas assim e alguns responderam 13 m, 15 m, eles não tem consciência da 

resposta, eles não tem mais noção da pergunta, com o que eles estão respondendo,  

É tão mecânico...  

Isso...mas a turma do segundo grau você pergunta a idade, vamos supor um 

exemplo, eles respondem negativo, eles não analisam a resposta da situação...são 

coisinhas simples assim, isto eu ainda tenho trabalhado , mas não como eu fiz 

naquele ano que trabalhei muitos problemas 

O Cord é isto, quando você trabalha com o Cord é isto que ela está falando, você 

tem que analisar a resposta, ensinar o aluno a pensar, como nesta sala, eu quero 

pintá-la, o aluno vai pintar a janela, as portas, tudo, ele não vai, ele não enxergar 

que tem isto,  

Na verdade a nossa escola não o ensina a pensar de forma lógica  

Isso!  
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Teve uma reportagem na Folha de São Paulo sobre Português e 

Matemática, que eu acho horrível, mas a gente tem que ler, a pior 

parte da Folha, para mim, é aquele Caderno Sinapse, tinha uma 

matéria de um Professor da USP que ele dizia que a culpa dos 

alunos não saberem ler, esqueci o nome dele agora, mas a culpa é 

porque o professor não ensina pelo método fonético, de ba-bé-bi-

bó, ele defende isto, criticou o Paulo Freire, Piaget e Emília 

Ferreiro, só que na verdade isto não fundamenta o trabalho de 

hoje, isso fundamenta no papel o trabalho de hoje, mas na sala de 

aula é ba-bé-bi-bo-bu que está,  

Normalmente ... 

É...  

Ele dizendo que tem que voltar ao método anterior porque está 

sendo  ruim, mas o que está sendo feito não é aquele, nunca 

mudou, mudou em alguns pontos em algumas escolas 

O professor de  Matemática se disser para o aluno positivo e negativo.... tem aluno 

que não sabe nem no segundo grau... eu tenho tantos positivos e tenho tantos 

negativos , não vai, tenho aluno do 3º ano do segundo grau que não sabe a tabuada, 

o aluno não vai ...  

Mas temos que dizer que não é só Matemática, que os outros 

professores dizem: raciocínio é matemática ...  

Então tem uma coisa muito errada, porque o aluno que não está na escola ... 

A questão de problemas ... 

O aluno ...  

Dar problemas do ENEM para ele   

Eu tenho dificuldade para trabalhar com o ENEM   

O ENEM dá esta oportunidade de trabalhar com várias áreas, é 

um compromisso interdisciplinar, tanto que nem identifica, você 
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não sabe às vezes exatamente se aquela questão é de História, ou 

de Biologia 

É ... Meio Ambiente 

Ele junta as áreas, e o aluno não identifica, às vezes até ele não 

sabe responder, porque está acostumado a dar determinadas 

respostas para cada disciplina como se fosse algo fragmentado, 

porque  tem questões, uma vez teve uma questão que se você não 

soubesse que era de História não responderia certo, ...  

Tinha uma questão lá... que se você não soubesse Geografia, e era de Matemática,   

Somos acostumados a identificar, prova disto, prova daquilo 

Mas era uma questão de Matemática, aí o professor de Geografia falou, não, tem 

que fazer assim...  

(vozes diversas) 

 

Bem meu nome é ... com relação aos professores que vieram de fora, sou de 

XXXXX,  mas eu saí há uns dez anos de lá e me formei o ano passado, então 

mesmo sendo nascida lá eu sei bem o que é aquela recepção, queira ou não queira 

eu sou ser humano e eu não agüento, muitas pessoas chegavam falar na minha 

cara, na minha frente, oh! Professor pegue aula para não sobrar, sabe, eu criei uma 

barreira, eu criei uma barreira com vários professores ali da minha área, que eu sei 

que não consegui ultrapassar ainda, porque digamos assim, eu acho que ... como 

eles me conheceriam, eles não me conheciam para dizer, oh! Essa professora aqui 

nós não queremos, a barra é pesada, onde eu trabalhava lá em outra cidade ... eu 

tinha muitas amizades com professores, principalmente da nossa área, a gente se 

ajudava, é não tinha nenhum querendo ferrar com o outro, e infelizmente em XXXXX  

Agora em Irati é complicado, amizade aqui é terrível, eu entrei em depressão, eu 

chorei, eu queria ir embora, ela tem o mesmo problema, gente o pessoal daqui... de 

repente é rapidinho 

Da mesma área?  

Não em geral, não...você chega na escola, você fica num canto, para pegar aula é a 

mesma coisa, essa distribuição de aula , é ...  
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Mas é padrão é um horror, (diversos comentários simultâneos não identificáveis)  

Este concurso que teve para mim foi uma tranqüilidade porque agora eu tenho o 

meu espaço, eu passei por duas distribuições de aula, ano passado e este, e as 

duas foram decepcionantes, porque não têm nem o respeito de não falar na tua 

frente, de chegar e falar: escute... professor da minha área que fez faculdade comigo 

e tal, escute pega aula na escola tal porque  lá tem aula, lá tem as 20 horas,  porque 

você não pega lá? Sendo que a escola não dá cem metros da minha casa, foi bem 

assim, e isso eu sei que está influenciando em meu trabalho, eu não fico a vontade 

em nenhuma escola para desenvolver alguns projetos, eu o ano passado que fiz o 

projeto lá  em ... e talvez por  ... eu estou colhendo um pouquinho os frutos, eu fui 

deixada de lado (...) aquela barreira ficou 

Dos dois lados, você se ressentiu e eles...  

Eu acho... acabou a história, mas este é um dos pontos, eu fiz faculdade em 

Guarapuava de Matemática, e habilitação em Física, e comecei a trabalhar de quinta 

a oitava série, gostava e acabei caindo no segundo grau, acabei pegando o 2º grau 

e sobrou aula de Física, e eu: que eu faço? Fui aprender Física, infelizmente na 

faculdade a única matéria que eu ficava para o exame era física, (risos) e 

infelizmente, infelizmente não! Felizmente, acabei me apaixonando pela Física, é 

que é fácil, é fácil, só que você encontra... o cálculo que você usa na resolução dos 

exercícios são simples, mais do que é em Matemática, só que o aluno não sabe ler o 

problema ... 

O problema é o mesmo então?  

É o mesmo. Interpretação. O ano passado, há uns cinco anos eu só trabalhava no 2º 

grau e o ano passado eu peguei uma turma de 7ª, Pec-Matemática, eu trabalhei com 

esta parte de resolução de problemas, então você vai ver como se resolvem  

problemas ..., eram os meus livrinhos de cabeceira, e eu acho, me adaptei muito 

bem para trabalhar daquela maneira, é complicado, só que eu enfrentei um pequeno 

problema, alguns alunos não sabiam pensar, não é que não sabiam pensar, é que 

eles têm uma preguiça muito grande e eles acabavam não desenvolvendo as 

atividades propostas, não tinha atividade desenvolvida, e eu não conseguia ver 

desenvolvimento nenhum deles, eu tinha que dar nota igual ou superior a tirada na 
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disciplina de Matemática, porque em Pec o aluno não pode tirar nota menor que a 

disciplina correspondente,  

Mas daí não adianta nada, (múltiplas falas)  

Agora eu tenho Matemática e tenho Pec e depende,  

Isso aí é o diretor 

Não é via de regra  

Parte da disciplina só que é uma maneira diferente de se trabalhar  

É um projeto de enriquecimento curricular, por isto, que .. tem , é uma certa lógica, a 

disciplina trabalha a Matemática mas não é via de regra isto, o projeto era para 

enriquecer 

Não é para ficar  

Mas se ele não fizer nada, como se vai avaliar...  

Mas de qualquer forma a experiência para você foi válida?  

É, em vez de eu trabalhar de 5ª a 8ª série como se trabalhava, eu procurava 

desenvolver atividades um pouquinho diferenciadas, resolução de problemas, uns 

tipos de jogos, fiz pós em Jaboticabal e fiz o jornal em sala de aula, eu trabalhava  

gráfico, coisas, porcentagem, que aparecem muito nos jornais , de repente o aluno 

tem dificuldade em trabalhar, então eu tenho, digamos assim, uma tendência a 

trabalhar coisas diferentes  

Olha! Vou dizer uma coisa para vocês, todas que estão aqui, no 

primeiro dia apareceu isto também, mas hoje mais, quem foi 

ficando, não que os outros não queiram, querem alguma coisa 

diferente, de alguma forma, se for vasculhar, você está aqui 

porque quer ir para o mestrado, ou está aqui porque vai ajudar 

na tua prática, ou porque você quer ver alguma coisa, mudar 

alguma coisa na ação...  

Eu acho que é ler mais, porque eu acho que o grupo vai incentivar a ler a parte de 

fundamentação teórica que no dia a dia a gente não ... 

Precisamos estar nos definindo e à medida que a gente vai 

caminhando e veremos como caminham estas coisas, o nosso 

estudo. 
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Bem agora eu  

Você falou, mas não da sua atuação diretamente  

Trabalho com Matemática... trabalhei oito anos de 1ª a 4ª, foi muito bom porque não 

houve aquela barreia de 5ª a 8ª. Trabalhei com 5ª série e agora a única turma que 

tenho do Ensino Fundamental é uma 8ª porque só tenho turmas de Ensino Médio. 

Fiquei até preocupada quando a XXXX falou que, o ano que vem eles preferem que 

os professores de 5ª série sejam professores que já tenham trabalhado com 1ª a 4ª, 

nas escolas que eu trabalho sou eu (risos) e eu não quero, pretendo continuar com 

as turmas de Ensino Médio, que eu me identifiquei mais com o Ensino Médio e gosto 

de trabalhar com o ensino médio, pretendo ficar assim, viu XXXX  (risos/ se dirigindo 

a representante do grupo que é do NR)  

Não, não é bem assim, o diretor tem que ver, imagine que você vai trabalhar em 

uma coisa que não quer, não vai dar nada, claro que se você tem a experiência, mas 

na tua escola já tem outro que já tem experiência válida de 5ª  

Fiz especialização em Guarapuava, que ficou mais na área de Geometria, eu peguei 

mais a parte de... fiz uma pesquisa com os alunos de terceiro ano de Ensino Médio 

sobre questões bem básicas de Geometria, fiz um questionário para eles 

responderem e percebi que eles sabiam muito, muito pouco de Geometria, que eles 

chegaram até o terceiro ano sem saber, ou sabendo muito pouco de Geometria, nem 

o básico, eu fiz um trabalho com eles que envolvia os sólidos geométricos, em 

embalagens, a partir das embalagens eu trabalhei as formas geométricas, depois fiz 

o mesmo questionário no final da pesquisa, e foi muito proveitoso, um trabalho muito 

bom mesmo!   

A Geometria foi deixada de lado um pouco nos currículos?  

A Geometria é deixada de lado, (muitas vozes não identificáveis concordando com a 

questão da geometria ter sido deixada fora de muitos planejamentos), quando 

aparece, ou volta, vem desvinculada, parecendo até que outra coisa, aquilo lá é 

Geometria, 

Não é no contexto da Matemática 

A última matéria do livro. O último conteúdo do livro é Geometria, na quinta série não 

dava tempo,  não trabalhava,  

E ia para o outro nos livros e acabava... 
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E os alunos assim, não sabiam nem qual que era o metro quadrado, o que é um 

arco de... 

É assim que acontece 

Vocês têm escolha do livro didático para o ano que vem?  

É o mesmo, ano passado... 

O ano que vem que muda de volta? 

São três anos, ano que vem muda de volta,  

No ano que vem teremos escolha para vir em 2005,  

Um dos pontos para observarmos é como tratam da geometria.  

(Comentários sem condições de reconhecimento por alguns momentos) 

 

Trabalho no Colégio XXXX, eu fiz Ciências aqui em Irati mesmo, e complementação 

em Matemática, a minha especialização fiz em Educação Ambiental, fiz a 

monografia, um estudo de caso, levei um tempão nesta minha monografia porque, 

porque ainda .... RECONHECER... sofri ... mas entreguei no prazo certo a minha 

monografia, trabalho em ... não tenho dificuldade gosto de trabalhar em todas as 

séries, não tenho problema nenhum, tenho 5ª série, tenho 6ª série, este ano 5ª e 6ª 

e 2º ano do Ensino Médio, mas não tenho nenhum problema para trabalhar, é isto! 

 

Meu nome é XXXXX, não tenho 5ª série, mas já trabalhei, também acho 5ª série 

assim, eu acho mais relacionado à tabuada, sabendo tabuada direitinho, ele vai sair 

da 5ª série bem mais rápido, os que sabem tabuada direitinho, eles já vem: mas de 

novo esta matéria já vi na quarta série, o ano que vem melhor, e também o que eu 

notei na 5ª série, é relacionado à escola, porque eu até perguntava para eles: De 

que escola você veio? Tem escolas que a gente vê que o professor puxou mais para 

a Matemática, então ele vem assim ... mais desenvolvido na Matemática mesmo, e 

outros já têm mais dificuldade. Eu fiz ... Ciências aqui em Irati, complementação em 

União, a especialização eu fiz em Matemática aplicada ao Ensino Médio, na época 

eu fazia o curso do CORD, e ajudou muito, até o tema que a gente desenvolveu foi... 

porque eu fiz junto com o XXXXX que é de ... lá de XXXXX a gente já escolheu este 

tema devido ao curso que a gente estava fazendo, a gente tentou mais aplicar o que 

estava vendo no curso e já aproveitando para a monografia, assim eu pelo menos 
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senti um pouquinho de dificuldade porque a gente teve que aproveitar as aulas de 

PEC para poder aplicar um pouquinho, pouco quer dizer, não tudo (...) aproveitamos 

as aulas de PEC que era puxando para a Matemática aplicada, sempre 

desenvolvendo aquele problema no dia a dia e fazendo com que eles 

desenvolvessem o raciocínio lógico que nem ela falou “da parede” de ter raciocínio 

lógico. A dificuldade, também, foi em algumas escolas de comprar o material, porque 

algumas escolas não fornecem o material, você leva, tinha que ficar catando em 

casa para já levar, e depois da atividade tem que limpar tudo, porque é na sala de 

aula, e já vira bagunça, já tem que pensar em material para não acontecer isto, e 

com relação a alguns professores também acharem que você está matando aula, se 

você usava aula de Matemática, sabe, você levava o aluno para fora, quando tinham 

que não eram relacionados por exemplo, eu no caso, professores que estavam 

fazendo também este curso, então eles incentivavam os outros professores a tirar o 

aluno da sala de aula e aplicar aquela Matemática, e aqueles professores que não 

tinham esta consciência, os diretores, víamos que eles diziam:: está saindo da sala 

de aula, está querendo matar aula, que vai lá medir, para que medir? Já da a 

medida certa para eles. Eu notei uma certa dificuldade com relação a isto 

Você  sente dificuldade em pegar outras séries?  

Não, não tenho. 

 

Gente! Não sei se  vocês se dão conta da riqueza que a gente tem 

aqui, eu fiquei ouvindo, com a minha cabeça fervendo, às vezes 

até para quem já se conhece ficar ouvindo pode ter sido ... mas eu 

tinha que escutar porque eu não sei, há muitas coisas para serem 

compartilhadas...  

 

Eu tenho que falar?  

Claro!  

Eu trabalhei de 1ª a 4ª, na 5ª, 8ª no Ensino Médio e agora oh! (não diz mas está se 

referindo a universidade onde é professora colaboradora e trabalha com a prática de 

ensino) Já passei por tudo, gosto, adoro estudar, gosto muito de estar estudando, e  

sou meio Caxias também sabe, estou o tempo inteiro indo atrás, correndo, uma 
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porque o trabalho exige tanto assim, na universidade então, às vezes a vida da 

gente é trabalhar e estudar, fiz... (gravação interrompida, porque a troca de fita 

ocorreu depois de algum tempo que já havia acabado, neste espaço a professora 

descreve sua formação e seu tema de especialização)  

 

(em seguida houve um intervalo para um café, sendo retomadas as discussões que 

passaram a girar acerca das expectativas para o ano letivo de 2004 , em função de 

estarmos tentando estabelecer um calendário de encontros para os primeiros dois 

meses de aulas, tentando imaginar que séries e que escolas estariam atuando) 

 

Nós (NRE) não temos a informação como que vai ser a distribuição, só sabemos por 

alto que viemos de lá (encontro com a SEED), que a semana pedagógica vai ser 

2,3,4,5,6, 7 não temos nem o calendário,  

Então este ano está ... (várias falas)  

Faz sete anos que eu trabalho em uma escola e este foi o primeiro ano que foi feito 

uma reunião pedagógica, porque até agora eu nunca tinha participado de uma 

reunião porque sempre a distribuição era depois... e às vezes eu não sabia nem o 

preenchimento de livro de chamada, porque eu não participava de nada, eu sempre 

chegava depois.  

Bom!  Nós vamos ter ainda este ano uma reunião com os diretores, os novos, a 

equipe pedagógica (...) um professor de cada disciplina de cada município, porque a 

semana pedagógica vai ser 2,3,4, a semana inteira, acho que vão ser dois dias na 

escola e depois a união  de áreas ( exclamações das participantes ah!) por isto que 

este professor que vier nesta reunião vai tomar conta deste grupo em cada 

município que nós ...  

Até lá já foi escolhido tudo ... as escolas que vão ficar... anh...  

É para ser   

Porque não adianta pegar o professor agora, este final de ano da escola, depois 

muda  

Outra coisa também, só para o planejamento do ano que vem, aproveitando já, o 

planejamento, nós estamos participando de um curso da CADEP, Comissão de 

equipe pedagógica e diretores das escolas, nós fizemos uma capacitação e o 

processo disto é que nós estamos estudando quais as tendências pedagógicas, 
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filosofias, a questão do saber, eu sei que muita gente sabe ou até na graduação viu 

mas acabou esquecido, isto também tem que ser retomado, quais as tendências, 

que escola que nós estamos fazendo hoje, qual que é? É tecnicista, é tradicional, é  

construtivismo, é progressista, liberal, nós temos que direcionar nosso planejamento, 

que a Alayde está aqui junto,  porque competências e habilidades não são para 

trabalhar mais ... 

Agora que nós aprendemos?  

É (risos) o planejamento, já estou adiantando que não vai ser por competências e 

habilidades 

Talvez a gente possa articular isto com a nossa ação  

É ainda nós temos que mudar todo o projeto político-pedagógico, (há uma reação de 

parte do grupo) não , não agora, nós não vamos fazer isto no começo do ano,  

Impossível, impossível,  

Mudar, porque estão todos sobre competências e habilidades, então competências e 

habilidades não se registram mais, no livro de chamada, ainda tem esta questão do 

teu planejamento estar batendo com a tua sala de aula e com o teu registro no livro 

de chamada.  

E o que significa isto daí? De competências e habilidades eu não entendi.  

Por que falar em competências e habilidades muda.  

Porque falar em competências era falar de conteúdos listados de outra forma 

também não era isto? No livro de chamada se registrava,  

Era o que a gente trabalhava 

(múltiplas falas, tentando explicar, discordar ou compreender o porque da mudança)  

O que é importante é onde vocês vão fundamentar o seu planejamento, o que você 

quer,  

Agora  você vai ter que fundamentar, por que se vai trabalhar 

deste ou daquele jeito 

Agora o que você  vai exigir no livro de chamada,  

É difícil,  

Mas no livro de chamada vai o que você fez, trabalhou com problemas,  

Vou contar o que aconteceu ...  

É baseado no que você fez  
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Tem professor que trabalha muito pouco na sala, e o livro de chamada dele está 

lindo, e maravilhoso 

Por isto que o pedagogo diz: meu Deus! 

Não dá para saber realmente se você trabalha ou é só floreiro... 

Mas é uma tentativa 

E não vai ser em um ano que vai se conseguir  

Não, é que já o planejamento vocês vão ter que fazer para o ano que vem  

O planejamento sim, acho este vai ser legal  

Por isto que nós estamos pensando... 

XXXXX, mas aquele planejamento que a gente já fazia ...  

É... 

(muitos comentários simultâneos)   

Nós fizemos na ..., uma atividade de planejamento, por exemplo eu tenho que fazer 

uma atividade, o que eu vou fazer, eu comentei, vamos usar este planejamento (...), 

e no caso,  tem que seguir o planejamento,  

Claro!! 

Porque senão nenhum tem (.... especificidade?)  

Quer dizer que não dava para alterar e teve professor que alterou ...  

Nós não pegamos assim: o segundo ano vai trabalhar isto. Não, nós fomos procurar 

primeiro  

Aháaa!,  

Até que concordasse  

Claro, aí é que...  

(múltiplas falas neste momento impossíveis de se discernir, percebe-se que todas 

querem emitir alguma opinião a respeito de algum trabalho onde já fizeram um 

planejamento em conjunto)  

Agora gente então até , vamos supor, este ano que  vocês estão terminando, era 

interessante colocar no planejamento do que ficou, porque geralmente  o professor 

vai olhar o planejamento do ano passado, colocar em tempo, lá no planejamento 

deste ano, que ainda ficou faltando, isto, isto, isto e isto, para que, vocês se 

conversam, que tem vários professores, então pega a outra, mas como ela falou, 

chega outro professor não sabe onde o de antes parou, deixar bem registrado que 
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ele tem que partir de onde, no novo planejamento que vocês já sabem o que não 

trabalharam, e vão pegar a mesma turma também,  começar registrando que vocês 

vão trabalhar com aquilo que ficou do ano anterior.  

Veja bem! Se no final do ano cada professor, por exemplo de Matemática deixa por 

escrito (várias exclamações de concordância) o que ficou, até onde que ele foi, 

porque se for o mesmo professor aí tudo bem, mas se for outro professor que pega a 

aula, ai ele já sabe...(...)  

Eu faço assim (...) eu já passei para ela oh!, eu dei .... e ... não deu, ela o ano que 

vem vai começar com .... e eles não vão perder, porque se perder regra de três na 

sexta série, nunca mais tem, então você tem uma coerência também.  

Então, vejam, porque fazer desta forma, claro, olha o quanto ainda nós temos que 

trabalhar este ano com os diretores novos, a equipe pedagógica e os professores, 

nós vamos ter que ir aos municípios e nós aqui, vocês sabem que é uma de 

matemática e uma... , eu não vou dar conta de estar em nove  municípios, a gente 

vai pedir que um professor venha, equipe pedagógica e no caso um de vocês,  por 

município, de cada disciplina para que coordene o grupo lá, (enunciados 

irreconhecíveis) nestes dias, deste encontro de diretores,  vão estar todos juntos,  

entendendo e repassando o que vai ser, o diretor vai escolher como trabalhar, mas 

olha tem muito texto tem muita coisa que vai ser passada, mas não vai dar tempo de 

todos estes do CADEP que nos estamos trabalhando  

Quer dizer que o natural é que vai ter que ler  

Mas eu posso passar para eles 

Junto com os professores vão ler, vão olhar e ... 

É furada,  

Oi! 

Depois vão pedir para os professores...  

Voltando, voltando,  

Primeiro eu tinha imaginado o trabalho de vocês, se fizessem 

uma apresentação de um trabalho, a XXXXX falou da questão 

planejamento que tem que fazer, porque que a gente não traz 

para o próximo encontro, não uma coisa pronta, mas um esboço 



16
 

do que vocês pretendem colocar no planejamento com a 

fundamentação, que pode estar ligado com o trabalho que foi 

feito, por exemplo se você vai por no teu planejamento do ano que 

vem que vai trabalhar com aquilo que já trabalhou, Modelagem, 

então você vai buscar naquele material que já tem, ela trabalhou 

com resolução de problemas, você também trabalhou alguma 

coisa, pode também aproveitar porque neste planejamento, você 

não vai fazer o planejamento de todo, foca em cima de alguma 

coisa que vocês já tem,  

Uma ação mais  

Ou então relata uma coisa que já fez, é o mesmo exercício 

Então me deixa ver se eu entendi, a gente tem ... 

Não, você tem... 

O que, o planejamento?  

No caso a gente não pegou aula ainda 

Ah! Você não pegou ainda?  

Primeiro tem que ter a distribuição...  

Então, você fundamenta o teu plano o teu planejamento e foca na 

tua metodologia... 

Mas ela nem sabe se vai pegar aula o ano que vem, sabe é...  

Mas aí é um exercício, ela foca na metodologia, independente da 

série vai ter uma posição metodológica 

Ou voltando aquela outra opção que você também tinha dado  

Do teu trabalho da monografia, você apresenta para nós o teu 

trabalho  

Estas são duas questões aqui para nós conversarmos, ou nós enfocamos já direto 

no planejamento sabendo mais ou menos o que trabalhar, ou aquela apresentação 

de um trabalho de vocês de quinze minutos (fala atravessa sem identificação) aqui 

para os nossos encontros, não é muito  
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Quinze minutos 

O que deu certo, o que você falou, uma aula que achou que valeu a pena, ou um 

projeto que desenvolveu que valeu, que quer apresentar e quer mostrar para o 

grupo, ou uma aula como ela falou: ai valeu, me sai realizada! Escrever, quinze 

minutos 

Fica já organizado...,  

É  

Pode ser em grupo?  

Oi? Pode o que?  

Nós fizemos no CORD 

Ah! Em grupo, 

Olha... 

Não tem problema se o trabalho foi junto  

Se vocês quiserem também...  

Vocês querem daí, falando ...vocês estão querendo disciplina de 

novo?  

Não, (rumores e risos),  

Por que este é para o primeiro encontro do ano que vem, (falas)  

Isto é um ponto, quando ela for apresentar o dela ela tem que 

fazer mais aberto 

Pois é...  

Quem já sabe, já tem idéia do que vai fazer o ano que vem, está 

lotada, já sabe o que vai pegar, ou então é aquilo que eu falei faz 

e cima da proposição: o ano que vem eu vou procurar trabalhar 

com a “resolução de problemas”, então eu faço em cima disto, 

independente da série 

É eu trabalhei em duas aulas do Pec 

(falas simultâneas)  

No primeiro encontro vai ser fevereiro ou março, eu já vou ter uma base como vai 

estar 
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Pois isto é outra coisa que eu quero falar para vocês, eu não sei se 

a gente vai conseguir dar conta de começar com a (...) que agora 

a gente está falando ainda, é o primeiro, depois que a gente tiver 

material para ler, eu não sei, porque este trabalho que vocês 

viram aí este livrinho (Unicamp histórias de sala de aula) eles 

têm encontro todo o sábado, todo sábado se encontram professores 

da rede ...  

Mas nós podemos...  

Nem quero todo o sábado, porque eu também não vou poder, 

mas... 

Então dá para vir assim um sábado e um dia de semana,  

É...  

E que tal  talvez um dia inteiro no lugar de dois sábados!  

Mas, e o tempo para fazer,  

É..., é o tempo da gente estar se encontrando é que tem que ....  

Pelo menos inicialmente, 

O ano que vem pelo menos nós que fizemos a pós em Jaboticabal, nós aqui 

estamos querendo iniciar a pós nos sábados, já não dá...  

Bem, a gente tem que trocar o dia  

E todo mundo trabalha a noite?  

Quem é que vai saber do ano que vem...(risos)  

Estas são coisas que vão acontecer, que podem ser até um 

limitador  de participação infelizmente, pode acontecer e pode 

ser que não possa trocar e pode ser que possa  

É 

Sabe como?  

Vamos dar um jeito aqui... 

Quem também vai estar fazendo a pós, também é uma coisa boa, 

tem tudo isto...mas ainda assim eu gostaria que fosse quinzenal, 
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eu até sugeri que um dia fosse lá, que um dia a gente vá daqui 

para lá 

É 

De vez em quando, para que não fique só o pessoal de 

Prudentópolis vindo, a gente dá um jeito..., vai à escola, porque 

de repente , tem alguma coisa que aconteceu legal na escola dela 

e ela quer mostrar,  fica mais fácil está tudo lá ... 

A princípio aqui, é bem central  

Eu acho que para a gente ter um resultado efetivo, se não a gente 

vai ficar distante um mês é ... tem que ter muita tarefa muita 

disciplina para não se desvincular, até a gente constituir um 

grupo, é difícil, como grupo mesmo, eu sugeriria que a gente se 

encontrasse no mês de fevereiro, tudo bem, se a gente resolver dar 

um tempinho, pode se encontrar mais um dia de semana, não sei 

em fevereiro  

É ... 

Porque se for planejado e a gente entregar antecipadamente para 

a escola, a gente pede para não ter aula, eles organizam o 

horário tiram aula daquele professor e bota outro, não pode? 

(muitas falas)  

É para um grupo de estudos... 

Dá para fazer isto também,  

É um grupo de estudos, é um grupo.... 

Não é para mandar, é para encaminhar para a escola,  

Claro... 

Com antecedência, oh! Tal dia o professor tal não vai poder dar 

aula, então faça um horário especial  

Claro!...  
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O problema maior na escola dela é que saem todos, mas tudo 

bem, também nada que não de para resolver, para mim pode ser 

dia de semana, é até mais tranqüilo 

(comentários) 

Se flexibilizar para não ser todo o sábado, porque sábado cansa, 

porque sábado é complicado é o dia que para fazer um monte de 

coisas, então fazer um sábado e um dia de semana, ou até dois 

dias de semana 

É, só que..  

Só que se tiver aula a gente pede a liberação... 

Também tem que entrar  contato conosco  

Não, com certeza! 

(falas rápidas sobre a liberação)  

Mas se for dia de semana a gente vai pedir liberação para as 

escolas, daí vocês 

levam uma declaração, assim vão ter liberação a escola que vai 

ter que ... 

Não, não neste caso , este ano vocês sabem onde estou, então foi fácil a XXXXX se 

comunicar conosco, o ano que vem... 

Mas a gente manda a documentadora, ela acha... na ficha vocês já assinaram, pode 

até colocar o número do telefone  

Eu acho que é bom, porque fica um contato, vai que a gente quer 

uma coisa mais rápida, podemos ficar assim para o primeiro 

encontro, e outra coisa eu gostaria que vocês voltassem lá nos 

livros, nos autores em geral, que vocês não lembraram, vejam o 

que vocês têm, eu acho que para ver mesmo o que acharam legal 

interessante...  

E coloca na fundamentação ... 
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Não só por causa da fundamentação, mas a gente está vendo o 

que já está lido o que a gente já fez, porque assim teremos uma 

idéia do que o grupo já leu 

Olha!  

Para não ficar... Para partir dali para mais 

Ou se tiver coisa que só você de repente leu, que pode ser bom, vamos então 

compartilhar, de repente este livro que você leu bem, ou que fizeram o trabalho, 

vocês podem até apresentar para o grupo,  

E uma dinâmica também, olha no CADEP também tem muita coisa,e  este material 

do CADEP é muito bom, nós fizemos assim, porque é a mudança do currículo, 

aquilo que você fez, é reavaliado, e o governo anterior como trabalhou com o 

neoliberalismo, fizeram com o que tem de neoliberal, aí está sendo revisto, claro, 

que não era como ele era considerado um referencial teórico, então o que o governo 

novo agora quer fazer é retomar a questão do currículo, não ir lá fazer um currículo, 

está tendo todo um estudo este ano em cima disto, mas que currículo fazer? Até 

esta questão de como trabalhar, se vai ser um currículo ou um planejamento, um 

currículo por disciplina, por projeto, por tema, nós estudamos tudo isto, quais as 

vantagens e as desvantagens de você fazer, de trabalhar na escola com disciplinas, 

projetos ou temas geradores, todas as vantagens foram colocadas, de repente quem 

apresentava, vamos supor: projeto, estava vendendo o peixe, mas esbarrava em 

muitas situações que não dava para trabalhar, que não dava, e as disciplinas 

ficavam soltas, não tem como não trabalhar por disciplinas, será por disciplinas, 

então portanto o currículo continua, mas ainda não é o único, ainda estamos 

estudando como vai ser, eles querem partir da escola para transformar isto, o 

currículo, que até é uma tomada do planejamento, peguem o currículo anterior 

...vejam principalmente a teoria, a tendência progressista, se vocês quiserem eu 

tenho aqui, também do CADEP, da CADEP, que nós estamos trabalhando, textos 

que falam principalmente destes assuntos,  o que é interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, porque há confusão também, porque o que é 

interdisciplinaridade, não é só montar um monte de disciplinas e fazer um projeto, 

não é interdisciplinar, isto é uma multidisciplinaridade, juntar várias disciplinas para 
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trabalhar, nós tivemos toda essa conceituação lá, apresentando e estudando, nós 

tínhamos assim, nós vínhamos .. assim... 

As teorias de conhecimento também ajudariam 

É, se você quiser  depois tem até um texto depois nós vimos, dá para a gente 

repassar para elas ou xerocar, olha tem do ensino médio, estas tendências têm um 

quadro como avaliar, poderia até trazer, é interessante, como se trabalhava na 

escola tradicional, como era avaliado o aluno, o que se fazia, agora a progressista, e 

isto vai embasar o planejamento de vocês  

Ai que está, se é algo assim está falando diretamente  

Hãn hãn,  

você poderia trazer para a gente dar uma olhada 

Eu posso trazer cópia 

Ah! Dá para trazer já? 

Se você quiser, eu posso trazer do quadro das tendências, se vocês quiserem...  

Hum hum,  

Porque isto foi feito justamente para o concurso dos professores, se quiserem que 

eu tire agora, que eu voltei agora quarta-feira ... por que o que faltou?   

A fundamentação 

O que faltou para nós no concurso?... então 

 

Gente agora eu só quero falar um pouquinho do texto que eu 

tinha passado para vocês, só comentar, este texto aqui vai falar 

de dentro da própria Matemática, não sei se teria que ter dado 

conta de tudo, porque a maioria , quem fez graduação em 

Matemática deve ter passado um pouco por aqui, talvez não 

tenha visto bem a fundo, mas deve ter visto alguma coisa, o texto 

vai falar, estas três correntes que ele vai dizer aqui, o logicismo, o 

intuicionismo e o formalismo são correntes que se fundamentam 

em filosofias diferentes, são correntes que vem se constituindo na 

matemática no século XVII e XIX e que vai influenciar no 
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pensamento contemporâneo, são fundamentadas, por visões, 

teorias de entendimento, de conhecimento, diferentes, o logicismo 

tem uma teoria de conhecimento o intuicionismo e tem outra e o 

formalismo tem outra, e aí veja nós não vamos discutir o texto 

aqui, porque tudo que está assinalado em amarelo no meu texto 

seriam coisas que deveríamos estar discutindo, mas, eu acho que, 

em outro momento, nós vamos parar e trabalhar o texto mais 

detalhadamente, estudando mesmo o texto, mas para 

entendermos, porque se temos claro como cada um funciona 

começamos a entender de onde que temos a idéia do que é ser 

professor de Matemática, que Matemática que tem que ensinar, 

tem coisas que temos na cabeça e não sabemos o porquê, por 

exemplo se eu perguntar para vocês, coisas que  têm na cabeça que 

aprendeu na família por exemplo, qual é a voz da tua mãe com 

relação à alimentação do café da manhã? Todo mundo tem, a 

mãe dizia se alimente bem, ou não se alimente, ou não falava 

nada, ou dizia assim olhe tome leite coma fruta, tem umas vozes 

familiares que você incorpora e que quando tem filhos reproduz e 

que se não parar para pensar, nem se toca, mas são vozes que você 

tem conhecimento, saberes vamos dizer que você tem da tua 

constituição pessoal. Na área que nós trabalhamos, com 

Educação, é a mesma coisa só que às vezes a gente não se dá 

conta, é muito mais fácil de identificar aquelas vozes das pessoas 

familiares, agora quando você vai lidar com ciência, com objetos 

de estudo, fica complexo de entender porque que dizemos 

determinada coisa, o que vocês  pensam que é ser professora de 

Matemática, tem gente que pensa que o professora de Matemática 
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é aquela que tem que ser austera, que tem que dar nota baixa, 

que tem o direito de reprovar, porque tem que chegar no quadro e 

passar tudo, aquela questão do formalismo, a questão de passar 

todo o processo para o aluno, para ele memorizar e depois fazer 

quinze vezes aquilo para dizer que ele entendeu, ... isto tem um 

fundamento, então isto tem a ver com estas três grandes crises, 

não são crises no sentido de ser crise de briga, crise no sentido de 

mudar pensamento de mudança. De transformar o pensamento 

com relação à própria Matemática, matemáticos falando da 

própria Matemática, e em função de todo este movimento  que nós 

vamos ter a Educação Matemática que é outra coisa, por exemplo 

eu não faço pesquisa em , quando eu digo assim eu estou 

pesquisando em Educação Matemática o pessoal fala assim, 

Matemática?? Não Educação Matemática, Matemática vai 

trabalhar com Matemática pura, vai trabalhar com axiomas, vai 

desenvolver um  teorema, trabalhar com Matemática pura é uma 

coisa, trabalhar com Educação Matemática é outra história, eu 

nem podia, nem sei fazer isto, não tenho nem condições, ao 

pensar a Matemática vai surgir a  Educação Matemática,  a 

idéia que eu queria colocar aqui era para chegar, na Educação 

Matemática, mas eu vi que era muita coisa, nós vamos ter que 

voltar, eu não vou explicar o texto, não era minha intenção, eu 

só quero dizer que se vocês quiserem revisitar o texto, nas férias, 

folgadas , neste sentido de entender a forma de pensar de cada 

um ... 

A contribuição da Matemática de hoje, procurar entender esse texto na Matemática 

hoje nossa, ela tem influencia na escola, ela é mais técnica é mais formal ... 
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Não, ela tem influencia na forma que agimos, você vai olhar aqui 

e quando entender cada um vai perceber que até hoje tem gente 

que, porque tem alguns professores que trabalham em uma linha, 

outros em outra, a questão formal ficou a mais forte para nós, o 

formalismo vem mais pesado, esse movimento que vem do início 

de 1900 que vem pelo formalismo, ele é mais forte até do ponto de 

vista hoje,  

(vozes indiferenciadas)  

Então como que foi? A Matemática que estudavam...  

Aqui?  

É a Matemática que estudavam ...  

Não, não, são movimentos que acontecem ligados à Filosofia, ...   

Eles produziam Matemática assim neste século ...  

Nos séculos XVIII XIX, os grupos se organizavam em cima de uma 

corrente teórica, então eles eram ... dentro do logicismo, aqueles 

que eram, isto acontecia dentro da academia, dentro das 

universidades ... é uma forma de pensar a Matemática. Então 

vamos chamar de corrente teórica, então os logicistas criticavam 

os intuicionistas , as pessoas se organizam por idéias, nós podemos 

nos organizar por escola, que achamos que a escola deve ser 

vigotskiniana, nós pensamos dentro na Filosofia, a gente pode se 

fechar em um grupo, e dizer: nós pensamos a escola ... como 

aconteceu com a Educação Matemática, o que era enquanto 

movimento na década de 70, porque o Ubiratan, o Zuniga, eles 

resolveram se incomodar com a Matemática e resolveram dizer 

que tinha outra coisa que devia se chamar Educação 

Matemática, que não era Matemática simplesmente, ... 

começaram a se reunir a pensar, a conversar a dizer oh! Tal...  
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Quer dizer que eles estudavam e se reuniam... o porquê destas filosofias,  

Isto não quer dizer que eles eram Matemáticos que produziam o 

mesmo trabalho para todo mundo estudar por ex o mesmo 

teorema, não, eram Matemáticos que estava pensando a 

Matemática, e tudo é muito ligado a Filosofia, se você vai 

pegando os filósofos que eles vão embasar, , o que faz falta para 

nós não é entender a história, o que nós não entendemos, eu 

acho, na minha posição, acho que é o que eu sentia e sinto às 

vezes  dificuldade,  é quando se refere a uma corrente filosófica 

que você não conhece, falam escola alemã, o que é isto na 

Filosofia? Supõem que você já sabe, então você tem que voltar, eu 

acho que fura na nossa formação ... 

Nós não temos Filosofia 

Você tem que ir a busca , ler lá, ah! Ana Arendt, quem que é, e 

você vai lá e procura, vai juntando os pedacinhos até que tem 

uma visão geral, por isto que a gente sente esta dificuldade, mas 

isto aqui é o que se estuda, se falar em qualquer academia nas 

crises da Matemática, está falando ... eu também não sabia, mas 

peguei o papel e fui tentar... depois conversando com o pessoal que 

estuda, isto aqui é visto , porque isto que a gente tem hoje é o 

resultado da ciência Matemática, do movimento dentro dela 

mesma, não foi, Matemática ela não é... esta Matemática que a 

gente estuda , ela é européia , ela não é a única no mundo, 

estudamos como se fosse a única, isto é complexo, é complicado, 

abre a idéia, até tem uma disciplina que eu fiz em Curitiba, tem 

até um texto, está aqui, do Zuniga 

Aqui... 

Em espanhol,  
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Aqui oh!  

Vejam! Ideologia e matemáticas na América latina, eu comentei 

isto com vocês em português é matemática, e em outras línguas 

como espanhol são as matemáticas, então o sentido já é outro, eu 

pra mim, deu até um susto quando eu me toquei, e sempre li 

espanhol, e nunca prestei atenção, vi e não vi que eram 

matemáticas, sempre quando se referem às matemáticas, e a 

gente se forma na faculdade e diz que aquela é a única, isto está 

amarrado com aquela idéia que o aluno tem que fazer daquela 

forma ... 

Você fala em Geometria , vê Geometria euclidiana e não euclidiana, ...  

Qual é a melhor para ser dada, vai lendo e vê que tem coisas 

dentro da própria Matemática que ela critica, e são formas de ver 

as coisas,  de ver a Matemática, o intuicionismo também não é 

uma intuição como a  gente compreende no senso comum, é uma 

construção,  mas eu acho que primeiro a gente tem que 

contextualizar o tempo, porque tem isto...  

Então como que gente fala para o aluno... 

Ele não consegue resolver a equação, como que é a forma  

Como ele pensa que ele consegue chegar...  

Ele não consegue resolver a equação, se eu mostrar para ele a fórmula, ele 

consegue, se eu for avaliá-lo, pelo contrário, eu não vou conseguir avaliar... ele não 

consegue  

Mas ele está querendo chegar em uma determinada hipótese, ele 

deve ter uma lógica dele 

Tem ele consegue 

Porque esta forma que damos na escola, essa forma já é 

formalizada, e mostramos que aquela é a melhor forma, você 

nunca dá aula querendo dizer que aquela é a pior 
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Que nem aquilo que você falou, ele tem uma maneira diferente, não consegue por 

no papel e ele explica no final   

Tem tudo a ver com questões que antecedem 

Que precisa estudar, meu aluno ele tem um raciocino que ele põe no papel você não 

entende, ele explica e daí você entende.... 

(o final deste encontro, não foi gravado, porque a fita acabou e ficamos mais 

aproximadamente 25 minutos falando sobre os materiais trazidos, e quando seria 

feito o próximo grupo) 

  

 


